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Bevezető
Az élő idegen nyelv oktatásának alapvető célja – a Közös európai referenciakerettel (KER)
összhangban – a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és
fejlesztése. A kommunikatív nyelvi kompetencia szorosan összefonódik az általános
kompetenciákkal, vagyis a világról szerzett ismeretekkel, a gyakorlati készségekkel és
jártasságokkal, valamint a motivációval, amelyek mindenfajta tevékenységhez, így a nyelvi
tevékenységekhez is szükségesek.
A korszerű idegennyelv-oktatás a nyelvhasználó valós szükségleteire épül, ezért
tevékenységközpontú. Olyan helyzetekre készíti fel a tanulókat, amelyek már most, vagy a
későbbiek során, várhatóan fontos szerepet játszanak az életükben. A nyelvtanulási folyamat
középpontjában a cselekvő tanulók állnak, akik az idegen nyelv segítségével kommunikatív
feladatokat oldanak meg. A feladatok megoldása során receptív, produktív, illetve interaktív nyelvi
tevékenységeket végeznek. Mivel a valóságban a legtöbb megoldandó feladat több készség együttes
alkalmazását teszi szükségessé, ezeket integráltan tanítjuk.
A mindennapi nyelvhasználatban, ezért a nyelvtanulásban is, fontos szerepet játszanak a
szövegértelmezési és szövegalkotási stratégiák. A recepció során a nyelvhasználó, ill. a nyelvtanuló
észleli az írott vagy hallott szöveget, azonosítja mint számára lényegeset, felfogja mint nyelvi
egységet és összefüggésében értelmezi. A produkció során megtervezi és szóban vagy írásban
létrehozza a közlendőjét tartalmazó szöveget.
A sikeres kommunikáció érdekében a tanulóknak meg kell ismerniük, és használniuk kell
azokat a nyelvi eszközöket, amelyekből és amelyekkel helyesen megformált, értelmes mondanivaló
alakítható ki. Tisztában kell lenniük a mondanivaló szerveződésének, szerkesztésének elveivel,
hogy koherens nyelvi egységgé formálhassák közlendőjüket. Ismerniük kell azokat az eszközöket és
forgatókönyveket, amelyekkel sikeresen megoldhatók a különféle kommunikációs helyzetek. Fel
kell ismerniük, hogy minden nyelvi érintkezést szabályok szőnek át, amelyek a nemek,
korosztályok, társadalmi csoportok között különböző alkalmakkor szabályozzák azt. Ide tartoznak a
nyelvi udvariassági szabályok, rituálék és a helyzetnek megfelelő hangnem használatának szabályai
is.
A nyelvtanítás során törekedni kell arra, hogy a hallott vagy olvasott szöveg autentikus, a
feladatvégzés szempontjából hiteles legyen. Az internet segítségével a tanulók maguk is viszonylag
könnyen kerülhetnek autentikus célnyelvi környezetbe, részeseivé válhatnak az adott kultúrának,
kapcsolatot teremthetnek a célnyelven beszélőkkel, ami komoly motivációs forrás lehet, és nagyban
elősegítheti az autonóm tanulóvá válást. A tanulási folyamat szervezésében nagy jelentősége van a
kooperatív feladatoknak és a projektmunkának, ezek szintén erősíthetik a motivációt.
Az idegen nyelvű kommunikáció során meghatározó jelentőségű a nyelvekkel, a
nyelvtanulással és az idegen nyelveket beszélő emberekkel és a más kultúrákkal kapcsolatos pozitív
attitűd, ami magában foglalja a kulturális sokféleség tiszteletben tartását és a nyelvek, kultúrák
közötti kommunikáció iránti nyitottságot.
A nyelvtanulás tartalmára vonatkozóan a NAT hangsúlyozza a tantárgyközi integráció
jelentőségét. Fontos, hogy a tanulók az idegen nyelv tanulása során építeni tudjanak más tantárgyak
keretében szerzett ismereteikre és személyes tapasztalataikra. Ugyanakkor az idegen nyelvvel való
foglalkozás olyan ismeretekkel, tapasztalatokkal gazdagíthatja a tanulókat, amelyeket más
tantárgyak keretében is hasznosítani tudnak.
Az egész életen át tartó tanulás szempontjából kiemelkedő jelentősége van a nyelvtanulási
stratégiáknak, amelyek ismerete és alkalmazása segíti a tanulókat abban, hogy nyelvtudásukat
önállóan ápolják és fejlesszék, valamint újabb nyelveket sajátítsanak el.
A második idegen nyelv tanulásának megkezdésekor a tanuló az első idegen nyelvből már
alapfokú nyelvtudással rendelkezik, vannak tapasztalatai az idegennyelv-tanulás módszereiről, és
lehetnek pozitív tapasztalatai arról, hogy a nyelvtudás örömforrás. Minderre érdemes építeni, ezzel
ugyanis gyorsabbá és eredményesebbé lehet tenni a második nyelv elsajátításának folyamatát. A
második idegen nyelv megkezdése ugyanakkor újabb esélyt is jelenthet az első idegen nyelv
tanulásában nem elég eredményes tanulóknak arra, hogy használható nyelvtudást szerezzenek.

A NAT bizonyos képzési szakaszokra meghatározza a minden tanuló számára kötelező
minimumszinteket, emellett kitér az emelt szintű képzésben részesülő tanulókkal szemben
támasztott követelményekre is. A közműveltségi elemeket a tantárgy egyedi jellemzői miatt a NATban azok a nyelvi szintek és kompetenciák testesítik meg, amelyeket a nemzetközi gyakorlatban és
az érettségi követelményrendszerben mérceként használt Közös európai referenciakeret (KER)
határoz meg. A nyelvi kompetenciák komplex fejlesztéséhez az ajánlott témakörök kínálnak
kontextust. A NAT által az egyes képzési szakaszokra minimumként meghatározott nyelvi szintek a
következők:
Évfolyam, minimumszint
2. idegen nyelv
2. idegen nyelv
NYEK

10. évfolyam,
minimumszint
A1
A2

12. évfolyam,
minimumszint
A2
B1

Az idegen nyelvi kommunikatív kompetencia fejlesztése szoros kapcsolatban áll a NAT-ban
megfogalmazott kulcskompetenciákkal. A kommunikatív nyelvi kompetencia több ponton
érintkezik az anyanyelvi kompetenciával. A szövegalkotás, szövegértelmezés, szóbeli és írásbeli
kommunikáció számos készségeleme átvihető az idegen nyelv tanulásába és fordítva, az idegen
nyelv tanulása során elsajátított kompetenciák hasznosak az anyanyelvi kommunikáció területén. A
két terület erősítheti egymást, olyannyira, hogy megfelelő módszerek alkalmazása esetén az is lehet
sikeres nyelvtanuló és nyelvhasználó, akinek hiányosak az anyanyelvi ismeretei, sőt az idegen nyelv
tanulása segíthet abban, hogy tudatosabbá váljon az anyanyelv használata.
Az önálló tanulás képességének kialakításában hasznos segítséget nyújt a modern technika,
az interneten található autentikus szövegek, a direkt és indirekt nyelvtanulási lehetőségek sokasága.
Míg korábban csak az írott és a hallott szöveg megértésének fejlesztését támogatta az internet, ma
már számos lehetőség kínálkozik a produktív nyelvhasználatra is. Az ingyen elérhető autentikus
hanganyagok és videók, képek, szótárak, interaktív feladatok mellett az írott és a szóbeli csevegés, a
fórumozás és a blogolás is élményszerű nyelvtanulásra ad alkalmat. Az önálló tanulás képességének
folyamatos fejlesztéséhez azonban szükség van a tanulásról magáról való beszélgetésre, a tanulási
stratégiák kialakításában való segítségnyújtásra, az önértékelés és a társértékelés alkalmainak
megteremtésére is.
A nyelvtanítás sikerében fontos szerepet játszik a nyelvtanulók ismereteinek,
érdeklődésének, igényeinek, nyelvi és nem nyelvi készségeinek a tanulási folyamatba történő
bekapcsolása. A nyelvtanulás ugyanakkor a témák sokfélesége miatt, valamint azért, mert minden
más tantárgynál több lehetőséget nyújt a beszélgetésre, kiválóan alkalmas a személyiség
kibontakozásának támogatására. A siker másik kulcsa a folyamatos pozitív megerősítés, a tanulók
önmagukhoz mért fejlődésének elismerése.
A táblázatokban megjelenő fejlesztési egységek (a hallott szöveg értése, szóbeli interakció,
összefüggő beszéd, az olvasott szöveg értése és az íráskészség) a valóságban nem különíthetők el
egymástól. A hatékony nyelvtanítás feltétele, hogy a különböző készségek fejlesztése mindig
integráltan történjen, úgy, ahogy azok a valós kommunikációs helyzetekben előfordulnak. Ezért
nem szerepelnek óraszámok a fejlesztési egységek mellett.
A táblázatok Fejlesztési célok rovata a nyelvtanítás aktuális életkori szakaszra vonatkozó, az
adott kompetenciával kapcsolatos fejlesztés céljait tartalmazza. A fejlesztés tartalma elnevezésű
táblázatrész olyan tevékenységeket tartalmaz, amelyek segítségével az adott nyelvi fejlesztés
megvalósítható. A nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák szervesen beépültek a tartalomba.
Külön táblázat tartalmazza az ajánlott témaköröket, amelyben más tantárgyakkal való
kapcsolódási pontok is megtalálhatók. A tanulócsoportban más tantárgyakat tanító tanárokkal való
együttműködés elevenebbé, aktuálisabbá és érdekesebbé teszi a nyelvtanulást, mert lehetőséget
nyújt a témák, témakörök természetes, életszerű összekapcsolására.

A 9–12. évfolyam számára közös témalista készült. Az ajánlott témakörök listája kitekintést
tartalmaz más kultúrákra, ily módon biztosítja az interkulturális kompetenciák fejlesztését. Az is
fontos feladat, hogy tanulmányaik során a tanulók a célnyelvi országok mellett más kultúrákat is
megismerjenek és elfogadjanak, és olyan kommunikációs helyzeteket is ki tudjanak próbálni,
amelyekben a kommunikációs partnernek sem a célnyelv az anyanyelve.
A ttanterv a kétéves fejlesztési ciklusok végén a fejlesztési egységek céljaiból és tartalmából
kiindulva határozza meg a fejlesztés várható eredményét, kapcsolódva a szakasz végére előírt KERszinthez.

A tanulók értékelése
Az értékelés főbb szempontjai és módjai:
-

A kommunikatív nyelvtudás elsajátításához szükséges a tanulók törekvése a nyelv
használatára, ezért az órai aktivitás az értékelés részét képezi.
Mind a négy alapkészség fejlődését ellenőrizzük.
A tanulók értékelésének legfontosabb jellemzője a folyamatosság.
A javítás lehetőségét a folyamatos számonkérés biztosítja.

A javasolt ellenőrzési módszerek:
- az íráskészség ellenőrzésének lehetséges formái: fogalmazás, levélírás, esszéírás,
szódolgozat, témazáró dolgozat (a tananyagnak megfelelően, egyenletes időelosztásban)
- olvasáskészség ellenőrzése: szövegértési feladatok;
- beszédkészség ellenőrzése: párbeszéd, képleírás, történet elbeszélése esetleges referátum;
- a beszédértés ellenőrzése: hanganyag, feldolgozása.
A tanulói teljesítmények mérésénél fokozatosan alkalmazzuk az új típusú érettségi mérési
szempontjait. Elsődleges szempont a beszédszándékok megvalósítása és a tanult lexikai és
grammatikai egységek helyes alkalmazása.
Az írásbeli munkáknál az elégséges szint eléréséhez 40%-os teljesítmény szükséges /témazáró ill.
komplexebb munkák esetében, egy –egy készséget mérő, rövidebb terjedelmű munkáknál 50%.
A szóbeli számonkérésnél meghatározó értékelési szempontok:
- a beszélgetés kommunikatív értéke
- a szókincs gazdagsága
- a kérdésekre való reagálás
- a nyelvhelyesség
- a helyes kiejtés
- a beszédtempó
esetleg a téma több szempontú megközelítése, különböző kompetenciák fejlődése.
A számonkérésnek meg kell felelnie az évfolyam sajátosságainak, fejlesztési követelményeinek.
Házi feladat
A nyelvtanulás, mint készségfejlesztés rendszeres, folyamatos gyakorlást igényel, amiben
fontos szerep jut a házi feladatoknak.
A házi feladat megoldásakor a tanuló újra találkozhat az órán feldolgozott nyelvi elemekkel,
gyakorolhatja azokat esetleges más kontextusban alkalmazza őket. Ezen kívül kialakít és fejleszt

olyan tanulási szokásokat, melyek végső soron a tanuló önálló, független nyelvtanulóvá válását
segítik elő. Ahhoz, hogy a házi feladat hatékony legyen, arra van szükség, hogy:
- érdekes és változatos legyen;
- a tanulók is hasznosnak találják;
- legyen szerves része, épüljön az iskolai anyagra;
- kapjon a diák rendszeres visszajelzést róla;
- ne csak írásbeli készségeket fejlesszen, hanem szolgálja a többi készség fejlesztését is
- a nyelvi készségeken túl fejlessze a tanuló egyéni készségeit, képességeit;
- arányos legyen;
- időről-időre vonjuk be a tanulókat a házi feladat megszabásába, értékelésébe;
- kapjanak a tanulók személyre szabott házi feladatokat, tekintettel a különböző tanulási
szokásokra.
A tankönyvek kiválasztásának elvei
A munkaközösség a tankönyvek, taneszközök kiválasztásánál a következő szempontokat veszi
figyelembe:
- a taneszköz feleljen meg az iskola helyi tantervének;
- a taneszköz legyen jól tanítható a helyi tantervben meghatározott, második idegen nyelv
tanítására rendelkezésre álló órakeretben;
- a taneszköz segítségével második idegen nyelv kerettantervben megadott
követelményrendszer elsajátítható legyen, segítséget nyújtson az érettségire történő sikeres
felkészüléshez és megfeleljen a KER szinteknek;
- a taneszköz minősége, megjelenése legyen alkalmas a diákok esztétikai érzékének
fejlesztésére, nevelje a diákokat igényességre, precíz munkavégzésre.
Előnyben kell részesíteni azokat a taneszközöket:
- amelyek több éven keresztül használhatók;
- amelyek egymásra épülő tantárgyi rendszerek, tankönyvcsaládok, sorozatok tagjai;
- amelyekhez megfelelő nyomtatott kiegészítő taneszközök állnak rendelkezésre (pl.
munkafüzet, tudásszintmérő, feladatgyűjtemény, gyakorló);
- amelyekhez rendelkezésre áll olyan digitális tananyag, amely interaktív táblán segíti az órai
munkát feladatokkal, videókkal és egyéb kiegészítő oktatási segédletekkel;
- amelyekhez biztosított a lehetőség olyan digitális hozzáférésre, amely segíti a diákok otthoni
tanulását az interneten elérhető tartalmakkal.
Kerettantervi megfelelés
Jelen helyi tanterv az 51/2012. (XII.21.) EMMI rendelet: 3. sz. melléklet: Kerettanterv a
gimnáziumok 9-12. évfolyama számára 3.2.04 alapján készült.
A kerettanterv által biztosított 10 %-os szabad mozgástér a megtanított ismeretek
elmélyítésére és a gyakorlásra kerül felhasználásra, tehát új tartalmi elemekkel a témák nem
bővülnek, csak bizonyos résztémákra szánt órakeret került megnövelésre.
A második idegen nyelv tantárgy óraszámai és követelményrendszere
képzések
Hatosztályos
NYEK nyelvi
Két tannyelvű
NYEK művészeti

7. 8.

9/Ny.
5
8

kötelező
9/Kny. 9.
10.
3
3 (A1)
5
5 (A2)
3
3 (A1)
3 (A1)
3(A2)

11.
3
5
3
3

12.
3 (A2)
5 (B1-2)
3 (A2)
3 (B1)

választható
11. 12.
2
2 (B2)
2
2 (B2)
2
2 (B2)
2
2 (B2)

Témakörök a 9-12. évfolyamokra
A 9–12. évfolyam számára közös témalista készült, melyek megegyeznek a középszintű
érettségi témaköreivel.

Témák

Kapcsolódási pontok

Személyes vonatkozások, család
A tanuló személye, életrajza, életének fontos állomásai.
Személyes tervek.
Családi élet, családi kapcsolatok.
A családi élet mindennapjai, otthoni teendők.

Technika, életvitel és gyakorlat:
család és háztartás.

Ember és társadalom
Emberek külső és belső jellemzése.
Baráti kör.
A tizenévesek világa: kapcsolat a kortársakkal, felnőttekkel.
Női és férfi szerepek, ismerkedés, házasság.
Ünnepek, családi ünnepek.
Öltözködés, divat.
Hasonlóságok és különbségek az emberek között,
tolerancia, pl. fogyatékkal élők.
Konfliktusok és kezelésük.
Társadalmi szokások nálunk és a célországokban.

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

Környezetünk
Az otthon, a lakóhely és környéke (a lakószoba, a lakás, a
ház bemutatása).
A lakóhely nevezetességei, szolgáltatások, szórakozási
lehetőségek.
Növények és állatok a környezetünkben.
Környezetvédelem a szűkebb környezetünkben.
Időjárás, éghajlat.

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

Etika: önismeret, ember az
időben: gyermekkor, ifjúság,
felnőttkor, öregkor, családi élet.

Történelem, társadalmi és
állampolgári ismeretek; hon- és
népismeret: lakóhely és környék
hagyományai, az én falum, az én
városom.
Biológia-egészségtan: élőhely,
életközösség, védett természeti
érték, változatos élővilág, az
időjárás tényezői.
Földrajz: településtípusok.

Az iskola
Saját iskolájának bemutatása (sajátosságok, például.
szakmai képzés, tagozat).
Tantárgyak, órarend, érdeklődési kör, tanulmányi munka.
Az ismeretszerzés különböző módjai.
A nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe, fontossága.
Az internet szerepe az iskolában, a tanulásban.

Történelem, társadalmi, és
állampolgári ismeretek: a tudás
fogalmának átalakulása, a tanulás
technikái, élethosszig tartó
tanulás.
Informatika: digitális

Az iskolai élet tanuláson kívüli eseményei.
Iskolai hagyományok.

tudásbázisok, könyvtári
információs rendszerek.

A munka világa
Diákmunka, nyári munkavállalás.
Foglalkozások és a szükséges kompetenciák.
Pályaválasztás, továbbtanulás vagy munkába állás.
Önéletrajz, állásinterjú.

Technika, életvitel és gyakorlat:
pályaorientáció és munka.

Életmód
Napirend, időbeosztás.
Az egészséges életmód (a helyes és a helytelen táplálkozás,
a testmozgás szerepe az egészség megőrzésében,
testápolás).
Életünk és a stressz.
Ételek, kedvenc ételek, sütés-főzés.
Étkezés családban, iskolai menzán, éttermekben,
gyorséttermekben.
Gyakori betegségek, sérülések, baleset.
Gyógykezelés (orvosnál).
Életmód nálunk és a célországokban.
Függőségek (dohányzás, alkohol, internet, drog stb.).

Technika, életvitel és gyakorlat:
testi és lelki egészség, balesetek
megelőzése, egészséges ételek.

Szabadidő, művelődés, szórakozás
Szabadidős elfoglaltságok, hobbik.
Színház, mozi, koncert, kiállítás stb.
Sportolás, kedvenc sport, iskolai sport.
Olvasás, rádió, tévé, számítógép, internet.
Az infokommunikáció szerepe a mindennapokban.
Kulturális és sportélet nálunk és a célországokban.

Földrajz: más népek kultúrái.

Biológia-egészségtan: testrészek,
egészséges életmód, a betegségek
ismérvei, fogyatékkal élők,
betegségmegelőzés, elsősegély.
Testnevelés és sport: a rendszeres
testedzés hatása a szervezetre,
relaxáció.

Magyar nyelv és irodalom: rövid
epikai, lírai, drámai művek
olvasása, a reklám és a popzene új
szóbeli költészete.
Informatika: e-könyvek,
médiatudatosság.
Testnevelés és sport: táncok, népi
játékok, példaképek szerepe,
sportágak jellemzői.
Ének-zene: népzene, klasszikus
zene, pop- zene.
Dráma és tánc: a szituáció
alapelemei, beszédre késztetés,
befogadás, értelmezés, különböző
kultúrák mítoszai, mondái.
Vizuális kultúra: művészi
alkotások leírása, értelmezése.

Utazás, turizmus
A közlekedés eszközei, lehetőségei, a tömegközlekedés, a
kerékpáros közlekedés.
Nyaralás itthon, illetve külföldön.
Utazási előkészületek, egy utazás megtervezése,
megszervezése.

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

Az egyéni és a társas utazás előnyei és hátrányai.
Szálláslehetőségek (camping, ifjúsági szállás, szálloda,
bérelt lakás vagy ház, lakáscsere stb.).
Turisztikai célpontok.
Tudomány és technika
Népszerű tudományok, ismeretterjesztés.
A technikai eszközök szerepe a mindennapi életben.
Az internet szerepe a magánéletben, a tanulásban és a
munkában.

Földrajz: a kulturális élet földrajzi
alapjai, nyelvek és vallások, egyes
meghatározó jellegű országok
turisztikai jellemzői.
Történelem, társadalmi és
állampolgári ismeretek; fizika:
tudománytörténeti jelentőségű
felfedezések, találmányok.
Informatika: számítógépen
keresztül való kapcsolattartás,
információ keresése, az
informatikai eszközöket
alkalmazó média megismerése, az
elterjedt infokommunikációs
eszközök előnyeinek és
kockázatainak megismerése, a
netikett alapjainak megismerése,
élőszóval kísért bemutatók és
felhasználható eszközeik.

Gazdaság és pénzügyek
Családi gazdálkodás.
Zsebpénz.
A pénz szerepe a mindennapokban.
Vásárlás, szolgáltatások (például posta, bank).
Fogyasztás, reklámok.

Technika, életvitel és gyakorlat:
család és háztartás, tudatos
vásárlás, pénzügyi ismeretek.
Történelem, társadalmi és
állampolgári ismeretek: a
jövedelem szerepe a családban,
kiadás, bevétel, megtakarítás, hitel
rezsi, zsebpénz.

képzések
Hatosztályos
Kéttannyelvű

7.

8.

9/Ny.

kötelező
9/Kny. 9. 10.
3 3 (A1)
3 3 (A1)

11.
3
3

12.
3 (A2)
3 (A2)

választható
11.
12.
2
2
2
2

9–10. évfolyam
A 9. évfolyamon kezdődő második idegennyelv-tanítás elsődleges célja a tanulók idegen
nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása az új nyelven. Az élő idegen nyelvek
tanításába a tantárgy jellegéből adódóan minden egyéb kulcskompetencia és a Nemzeti
alaptantervben megfogalmazott nevelési cél beépíthető. A 10. évfolyam végére a tanulók tudása a
második nyelvből is lehetővé teszi, hogy a körülöttük lévő világról idegen nyelven is információt
szerezzenek. A különböző célok és tartalmak idegen nyelvi fejlesztésében segítenek eligazodni a
témakörök táblázatában megadott kapcsolódási pontok. Ebben a képzési szakaszban a NAT
fejlesztési területei és nevelési céljai a tanulók életéhez és környezetéhez kapcsolódó témák
feldolgozása során valósíthatók meg. Tudatosítani kell, hogy a nyelvtudás kulcskompetencia, amely
segítséget nyújt a boldoguláshoz a magánéletben és a tanulásban csakúgy, mint később a szakmai
pályafutás során.
A második idegen nyelv tanulásának megkezdésekor a tanulók már rendelkeznek
nyelvtanulási tapasztalattal, és az újonnan kezdett nyelv egyes elemeit könnyebben megérthetik az
első idegen nyelv segítségével. Érdemes már a kezdeti időszakban is építeni az első idegen nyelvből
szerzett ismeretekre, készségekre, stratégiákra, és fontos a nyelvtanulási motiváció ébren tartása is.
A második idegen nyelvből a gimnázium 10. évfolyamának végére a tanulóknak el kell
jutniuk az európai hatfokú skála első szintjére, az A1 tudásszintre, amely megfelelő alapul szolgál
ahhoz, hogy a gimnáziumi tanulmányok végére a második nyelvből is elérjék a minimumként előírt
A2 szintet.
A tanulók motivációját növeli, ha a nyelvoktatás lehetőséget biztosít az őket érdeklő
tantárgyi tartalmak célnyelvi feldolgozására és a kommunikációs és információs technológiák
használatára. Tudatosítani kell a nyelvórai és az iskolán kívüli nyelvtanulás lehetőségeit, hogy ez is
segítse a tanulókat az önálló nyelvtanulóvá válás útján.
Ebben a nyelvtanítási szakaszban is fontosak a korosztályi sajátosságok. A tanárnak
figyelembe kell vennie, hogy a legtöbb tanuló az önkeresés időszakát éli, kritikus önmagával
szemben, erősek a kortárs csoport hatásai. Ugyanakkor építhet a tanár a tanulók nyelvi
kreativitására, problémamegoldó és kritikai gondolkodására is. A nyelvoktatás sikerében
meghatározóak a motivációt felkeltő és fenntartó órai tevékenységek, a változatos interakciós
formák, a nyelvi órák elfogadó légköre, a pozitív visszajelzések és a konstruktív támogatás.
Ugyancsak hathatós segítséget jelent a tanulók számára, ha gyakorlatot szereznek az önértékelés és
a társértékelés módszereinek alkalmazásában, sikeres próbálkozásaik tudatosításában és hibáik
felismerésében, azok önálló javításában.
Fejlesztési egység
Előzetes tudás

Hallott szöveg értése
Az iskolán kívül, az iskoláztatás során és az első idegen nyelv tanulása
közben szerzett tapasztalatok, ismeretek, készségek, motiváció. A tanuló

már megért bizonyos célnyelvi fordulatokat, amelyek az anyanyelvében
vagy első tanult idegen nyelvében is használatosak.
Az eleinte nonverbális eszközökkel is támogatott célnyelvi óravezetés
A tematikai egység követése, a rövid, egyszerű tanári utasítások megértése;
nevelési-fejlesztési az ismerős témákhoz kapcsolódó egyszerű közlések és kérdések megértése;
az egyszerű, konkrét, mindennapi helyzetekhez kapcsolódó közlésekből az
céljai
alapvető fordulatok kiszűrése.
A fejlesztés tartalma
A rövid és egyszerű, az osztálytermi rutincselekvésekre, a közös munka megszervezésére
vonatkozó tanári utasítások megértése.
Egyszerű, konkrét mindennapi szükségletekre vonatkozó kifejezések megértése világos beszédben,
az ismert témakörökhöz kapcsolódó, egyszerű szövegekben.
Egyszerű instrukciók, útbaigazítások követése, egyszerű, személyes kérdések megértése világos
beszéd esetén.
A korosztálynak megfelelő, ismert témakörökhöz kapcsolódó, rövid, egyszerű autentikus szövegek
bemutatásának aktív követése; a tanult nyelvi elemek felismerése; következtetés levonása a
szövegfajtára, a témára és a lehetséges tartalomra vonatkozóan.
A számok, árak, alapvető mennyiségek, az idő kifejezésének megértése.
Alapvető stratégiák alkalmazása, például rövid hallott szövegben ismeretlen elemek jelentésének
kikövetkeztetése; az ismert szavak, a beszédhelyzetre, a szereplőkre vonatkozó információk, a
hallott szövegeket kísérő nonverbális elemek (például képek, képsorok, tárgyak, testbeszéd,
hanglejtés) felhasználása a szöveg megértéséhez.
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások
Közlemények, párbeszédek, instrukciók, figyelmeztetések, útbaigazítások, kisfilmek, rajz- és
animációs filmek, rövid részletek a médiából, egyszerű dalok, versek, találós kérdések, viccek.

Fejlesztési egység
Előzetes tudás

Szóbeli interakció
Az iskolán kívül, az iskoláztatás során és az első idegen nyelv tanulása
közben szerzett tapasztalatok, ismeretek, készségek, motiváció.

A beszédszándék kifejezése egyszerű nyelvi eszközökkel, bővülő
szókinccsel és nonverbális elemekkel támogatva;
A tematikai egység személyes adatokra vonatkozó kérdésfeltevés, és egyszerű nyelvi
nevelési-fejlesztési eszközökkel válaszadás a hozzá intézett kérdésekre;
kommunikáció nagyon egyszerű, begyakorolt nyelvi panelekkel;
céljai
törekvés a célnyelvi normához közelítő kiejtésre, intonációra és
beszédtempóra.
A fejlesztés tartalma
Konkrét, egyszerű, mindennapos kifejezések megértése, ha a partner közvetlenül a tanulóhoz
fordul, és világosan, lassan, ismétlésekkel beszél.
A gondosan megfogalmazott, lassan elmondott, a tanulóhoz intézett kérdések és utasítások
megértése, rövid, egyszerű útbaigazítások adása és követése.
Részvétel egyszerű beszélgetésben szükség szerinti lassú ismétléssel, körülírással vagy
módosítással.
Egyszerű, az osztálytermi rutincselekvésekhez kapcsolódó kommunikáció.
Beszédszándék kifejezése verbális és nonverbális eszközökkel (például bemutatkozás, bemutatás,
valamint az üdvözlés és elköszönés alapvető formáinak használata, kérés, kínálás, érdeklődés
mások hogyléte felől, reagálás hírekre).

Egyszerű kérdések és állítások megfogalmazása, válaszadás, reagálás.
Betanult beszédfordulatok alkalmazása, elemi információk kérésére és nyújtására például a
tanulóról, beszélgetőpartneréről, lakóhelyről, a családtagok foglalkozásáról.
A számok, árak, alapvető mennyiségek, idő kezelése.
Érdeklődés árucikkek áráról, egyszerű vásárlási párbeszédek, néhány mondatos
telefonbeszélgetések lebonyolítása.
A beszélgetés strukturálásának néhány egyszerű eleme, például beszélgetés kezdeményezése,
figyelemfelhívás.
Egyszerű nyelvtani szerkezetek és mondatfajták betanult készletének szűk körű alkalmazása;
szavak, illetve szócsoportok összekapcsolása nagyon alapvető lineáris kötőszavakkal.
Nagyon rövid, különálló, többnyire előre betanult megnyilatkozások.
Egyszerű jelenetek közös előadása.
Magyarázat, segítség, ismétlés kérése metakommunikációs eszközökkel.
Metakommunikációs és vizuális eszközök használata a mondanivaló támogatására.
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások
Rövid társalgás, rövid tranzakciós és informális párbeszédek, szerepjátékok, betanult jelenetek,
információ hiányán illetve különbözőségén alapuló szövegek.

Fejlesztési egység

Összefüggő beszéd

Előzetes tudás

Az iskolán kívül, az iskoláztatás során és az első idegen nyelv
tanulása közben szerzett tapasztalatok, ismeretek, készségek,
motiváció.

Saját magához és közvetlen környezetéhez kötődő, ismert témákról
egyszerű, begyakorolt fordulatokkal rövid megnyilatkozások;
A tematikai egység
munkájának egyszerű nyelvi eszközökkel történő bemutatása;
nevelési-fejlesztési céljai
a célnyelvi normához közelítő kiejtés, intonáció és beszédtempó
alkalmazása.
A fejlesztés tartalma
Ismerős, személyes témák (saját maga, család, iskola, ismerős helyek, emberek és tárgyak)
leírása szóban.
Rövid, egyszerű szövegek felolvasása és emlékezetből történő elmondása.
Történet elmesélése, élménybeszámoló, előre megírt szerep eljátszása egyszerű nyelvtani
szerkezetekkel, mondatfajtákkal.
Konkrét szituációkra vonatkozó, különálló szavakból és fordulatokból álló szókincs alkalmazása,
ezek összekapcsolása az alapvető lineáris kötőszavakkal.
A helyes kiejtés gyakorlása autentikus hangzóanyag segítségével.
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások
Rövid történetek, témakifejtés, dalok, versek, mondókák, rapszövegek, rövid prezentációk és
projektek csoportos bemutatása.

Fejlesztési egység

Előzetes tudás

Olvasott szöveg értése
Az iskolán kívül, az iskoláztatás során és az első idegen nyelv tanulása
közben szerzett tapasztalatok, ismeretek, készségek, motiváció.
Különböző szövegfajták olvasásában való jártasság a tanuló anyanyelvén
és az első idegen nyelven.

Az ismert nevek, szavak és mondatok megértése egyszerű szövegekben;
A tematikai egység az egyszerű leírások, üzenetek, útleírások fő gondolatainak megértése az
nevelési-fejlesztési ismerős szavak, esetleg képek segítségével;
a korosztálynak megfelelő témájú, egyszerű autentikus szöveg lényegének
céljai
megértése, a szövegből néhány alapvető információ kiszűrése.
A fejlesztés tartalma
Egyszerű, mindennapi szövegekben (például feliratokon) az ismerős nevek, szavak és egyszerű
fordulatok, a nemzetközi és a más nyelven tanult szavak felismerése.
Egyszerű információkat tartalmazó, rövid leíró szövegek fő gondolatának megértése, például
hirdetésekben, plakátokon vagy katalógusokban.
Egyszerű, írott, képekkel támogatott instrukciók követése.
Egyszerű üzenetek, például képeslapok szövegének megértése.
Nyomtatványok, űrlapok személyes adatokra vonatkozó kérdéseinek megértése.
Egyszerű, írásos útbaigazítások, útleírások követése.
Az alapvető olvasási stratégiák alkalmazása, például az ismerős nevek, szavak és alapvető
fordulatok összekapcsolása, szükség esetén a szöveg különböző részeinek újraolvasása, a
szövegekhez kapcsolódó képek, képaláírások, címek, a vizuális információk felhasználása a
szöveg megértéséhez.
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások
Hirdetések, reklámok, plakátok, névjegykártyák, feliratok, versek, dalszövegek, újságfőcímek,
könyv- és filmcímek, szöveges karikatúrák, képregények, viccek, nagyon egyszerű katalógusok,
nyomtatványok, egyszerű üzenetek, útleírások, képeslapok.

Fejlesztési egység

Íráskészség

Előzetes tudás

Az iskolán kívül, az iskoláztatás során és az első idegen nyelv tanulása
közben szerzett tapasztalatok, ismeretek, készségek, motiváció. Bizonyos
írásbeli műfajok és jellegzetességeik ismerete. Az írást illetően esetleg már
kialakult attitűdök.

Ismert témáról rövid, egyszerű mondatok írása;
A tematikai egység
írásban személyes adatokra vonatkozó egyszerű kérdésekre válaszadás;
nevelési-fejlesztési
minta alapján néhány közismert műfajban egyszerű és rövid, tényközlő
céljai
szövegek írása őt érdeklő, ismert témákról.

A fejlesztés tartalma
Szavak és rövid, jól olvasható szövegek másolása.
Lista írása.
Egyszerű fordulatok és mondatok írása a legegyszerűbb nyelvi szerkezetek használatával (például
hol lakik, mit csinál a tanuló vagy mások).
Adatok kérése és megadása írásban (például számok, dátumok, időpont, név, nemzetiség, cím,
életkor); formanyomtatványok kitöltése.
Rövid, egyszerű üdvözlő szöveg, üzenet írása.
Személyes információt, tényt, tetszést vagy nem tetszést kifejező rövid üzenet, komment írása
(például internetes fórumon, blogban).
Egyszerű levél, e-mail írása a legfontosabb formai elemek betartásával (például címzés, a
kommunikáció tárgyának megjelölése, a címzett megszólítása, búcsúzás).
Kreatív, önkifejező műfajokkal való kísérletezés (például listavers, rapszöveg, rigmus, dalszöveg,
rövid jelenet) írása, illetve átírása.

Egyszerű írásos minták követése, aktuális, konkrét és egyszerű tartalmakkal való megtöltése.
Kész szövegekből hasznos fordulatok kiemelése, alkalmazása.
A mondanivaló közvetítése egyéb vizuális eszközökkel (például nyilazás, kiemelés, központozás,
internetes/SMS rövidítés, emotikon, rajz, ábra, térkép, kép).
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások
Hagyományos és elektronikus nyomtatványok, űrlapok, listák, hagyományos és elektronikus
képeslapok, poszterszövegek, képaláírások, üzenetek, SMS-ek/MMS-ek, levelek, e-mailek vagy
internes profilok, üzenetek, internetes bejegyzések, instrukciók, versek; rapszövegek, rigmusok,
dalszövegek, jelenetek.
A továbbhaladás feltételei a 9. évfolyam végén
A tanuló aktívan részt vesz a célnyelvi tevékenységekben, követi a célnyelvi óravezetést, az
egyszerű tanári utasításokat, megérti az egyszerű, ismerős kérdéseket, válaszol ezekre, kiszűri
egyszerű, rövid szövegek lényegét.
Elmond néhány összefüggő mondatot önmagáról, minta alapján egyszerű párbeszédet folytat
társaival.
Ismert szavakat, rövid szövegeket elolvas és megért jól ismert témában.
Tanult szavakat, ismerős mondatokat lemásol, minta alapján egyszerű, rövid szövegeket
alkot.
A továbbhaladás feltételei a 10. osztály végén
A1 szintű nyelvtudás. A tanuló megérti a gazdagodó nyelvi eszközökkel megfogalmazott
célnyelvi óravezetést, az ismert témákhoz kapcsolódó kérdéseket, rövid megnyilatkozásokat,
szövegeket. Egyszerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt beszédfordulatokkal kommunikál.
Felkészülés után elmond rövid szövegeket.
Közös feldolgozás után megérti az egyszerű olvasott szövegek lényegét, tartalmát. Ismert
témáról rövid, egyszerű mondatokat ír, mintát követve önálló írott szövegeket alkot.
A fejlesztés várt eredményei a 9-10. évfolyamos ciklus végén
A1 szintű nyelvtudás.
A tanuló követi a célnyelvi óravezetést, megérti az ismerős szavakat és alapvető fordulatokat,
amelyek a személyére, családjára vagy a közvetlen környezetében előforduló konkrét dolgokra
vonatkoznak.
Képes egyszerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt beszédfordulatokkal kommunikálni, személyes
adatokra vonatkozó kérdéseket feltenni, és ezeket megválaszolni.
Képes saját magához és közvetlen környezetéhez kötődő, ismert témákról röviden, önállóan
beszélni egyszerű, begyakorolt fordulatokkal, szerkezetekkel.
Megérti az ismert neveket, szavakat, és az egyszerű szövegek egyszerű mondatait. Megérti az
egyszerű leírások, üzenetek, útleírások gondolatmenetét az ismerős szavak, esetleg képek
segítségével.
Képes minta alapján néhány közismert műfajban egyszerű és rövid, tényközlő szövegeket írni őt
érdeklő, ismert témákról.

11–12. évfolyam
A 11-12. évfolyamon folytatódó nyelvoktatás legfontosabb célja a tanulók idegen nyelvi
kommunikatív kompetenciájának további fejlesztése. Az élő idegen nyelv jellegéből adódóan a
nyelvoktatásba tartalmát és céljait tekintve minden egyéb kulcskompetencia és a Nemzeti
alaptantervben megfogalmazott nevelési cél beépíthető. A középiskolai tanulmányok végére a
tanulók kellő tapasztalattal és tudással rendelkeznek ahhoz, hogy a körülöttük lévő világot tágabb
kontextusban is értelmezni tudják, nyelvi ismereteiknek köszönhetően széleskörű
információszerzésre és viszonyításra is képesek. A középiskolai évekre egységesen meghatározott
témakörökhöz a megadott szempontok segítenek eligazodni abban, hogyan valósíthatók meg az
idegen nyelvek oktatása során a NAT-ban meghatározott fejlesztési célok, és hogyan fejleszthetők a
kulcskompetenciák a nyelvtanítás során. A nevelési célok közül ezen a szinten is kiemelt fontosságú
a tanulás tanítása, mivel a tanulóknak a 12. évfolyam végére olyan tanulási képességekkel kell
rendelkezniük, amelyek lehetővé teszik nyelvtudásuk önálló fenntartását és továbbfejlesztését
további tanulmányaik vagy munkájuk során, valamint egész életükön át.
A második idegen nyelvből a középiskola 12. évfolyamának végére a tanulóknak el kell
jutniuk az európai hatfokú skála (KER) második szintjére, az A2 szintre. A 12. évfolyamon –
különösen emelt szintű képzés vagy egyéni ambíciók, tehetséges tanulók esetén – lehetőséget kell
biztosítani arra is, hogy a tanulók megismerjék a nyelvi érettségi felépítését, követelményeit, és
elsajátítsák az ezeknek megfelelő stratégiákat; megismerjék az érettségi során használt értékelési
szempontokat, és alkalmazni tudják azokat önértékelésük során; illetve gyakorlatot szerezzenek az
érettségi vizsga feladatainak megoldásában is.
Növeli a motivációt, ha a nyelvoktatás lehetőséget biztosít a tanulókat érdeklő tantárgyi
tartalmak célnyelvi feldolgozására és az infokommunikációs technológiák használatára.
A 12. évfolyam a tanulók számára a továbbtanulás vagy a munka világába történő kilépés
előtti utolsó tanév. A nyelvoktatásban is hangsúlyt kell kapnia az ezekre történő felkészítésnek, a
szükséges készségek fejlesztésének. A tanulók jövőjét érintő fontos döntésekben a nyelvtanár is
sokat segíthet, például a feldolgozott témák megfelelő kiválasztásával és az ok-okozati viszonyokat,
követelményeket feltáró feladatokkal.
Fejlesztési egység

Hallott szöveg értése

Előzetes tudás

A1, azaz a tanuló már megért ismerős szavakat és alapvető fordulatokat,
amelyek a személyére, családjára vagy a közvetlen környezetében előforduló
konkrét dolgokra vonatkoznak.

Az ismert szavak, a leggyakoribb fordulatok megértése, ha közvetlen,
A tematikai egység személyes dolgokról van szó;
nevelési-fejlesztési a rövid, világos, egyszerű megnyilatkozások, szóbeli közlések lényegének
megértése;
céljai
néhány, a megértést segítő alapvető stratégia egyre önállóbb alkalmazása.
A fejlesztés tartalma
Az ismert nyelvi elemekre támaszkodó, szükség szerint nonverbális elemekkel támogatott célnyelvi
óravezetés folyamatos követése (például osztálytermi rutincselekvések, a közös munka
megszervezése, eszközhasználat) és a tanári utasítások megértése.
A legfontosabb témákkal kapcsolatos fordulatok és kifejezések megértése (például alapvető
személyes és családi adatok, vásárlás, közvetlen környezet, foglalkozás).
A lényeges információ megértése és kiszűrése kiszámítható, hétköznapi témákról szóló rövid
hangfelvételekből, ha a megszólalók lassan és világosan beszélnek.
Az egyszerű, begyakorolt beszélgetésekbe való bekapcsolódáshoz szükséges alapvető információk
megértése.
Lassú és világos, köznapi beszélgetés témájának megértése.

Ismerős témákról folyó, világos, köznyelvi beszéd megértése, szükség esetén visszakérdezés
segítségével.
Egyszerű útbaigazítás megértése például gyalogos közlekedés vagy tömegközlekedés használata
esetén.
Telefonbeszélgetésben az alapvető információk megértése (hívás tárgya, kit kell keresni stb.).
A tényközlő televíziós és rádiós hírműsorok témaváltásainak követése, a tartalom lényegének
megértése.
Különböző beszélők egyre nagyobb biztonsággal való megértése, amennyiben azok a célnyelvi
normának megfelelő kiejtéssel, a tanuló nyelvi szintjéhez igazított tempóban, szükség esetén
szüneteket tartva és a lényegi információkat megismételve beszélnek.
Alapvető stratégiák használata, például az ismeretlen szavak jelentésének kikövetkeztetése a
szövegösszefüggésből, a nemzetközi vagy más nyelven tanult szavak felhasználása a hangzó
szöveg megértéséhez, a várható vagy a megjósolható információk keresése.
A vizuális elemek (képek, gesztusok, mimika, testbeszéd) felhasználása a szövegértés
támogatására.
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások
Üzenetek, útbaigazítás, rövid részletek a médiából (például időjárás-jelentés, interjúk, riportok),
dalok, kisfilmek, rajz- és animációs filmek, történetek, versek, párbeszédek.

Fejlesztési egység

Szóbeli interakció

Előzetes tudás

A1 nyelvi szint, azaz egyszerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt
beszédfordulatokkal folytatott kommunikáció. Személyes adatokra vonatkozó
kérdések és válaszok.

Kommunikáció egyszerű és közvetlen információcserét igénylő feladatokban
számára ismert témákról egyszerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt
beszédfordulatokkal;
részvétel rövid beszélgetésekben;
A tematikai egység
kérdésfeltevés és válaszadás kiszámítható, mindennapi helyzetekben;
nevelési-fejlesztési
gondolatok és információk cserélje ismerős témákról;
céljai
egyre több kompenzációs stratégia tudatos alkalmazása, hogy megértesse
magát, illetve megértse beszédpartnerét;
törekvés a célnyelvi normához közelítő kiejtésre, intonációra és
beszédtempóra.
A fejlesztés tartalma
Kapcsolatok létesítése: üdvözlés, elköszönés, bemutatkozás, mások bemutatása.
Beszélgetés kezdeményezése, fenntartása és befejezése egyszerű módon.
A mindennapi élet gyakran előforduló feladatainak megoldása (például utazás, útbaigazítás, szállás,
étkezés, vásárlás, bank).
Mindennapos gyakorlati kérdések megvitatása (például barátok meghívása, programok szervezése,
megvitatása), egyszerű, mindennapi információk megszerzése és továbbadása.
Érzések egyszerű kifejezése, köszönetnyilvánítás, egyszerű tanácsok kérése és adása.
Vélemény egyszerű kifejezése (tetszés és nemtetszés, érdeklődés mások véleménye iránt,
egyetértés és egyet nem értés)
Az alapvető kommunikációs szükségletekhez, egyszerű, begyakorolt tranzakciók lebonyolításához
elegendő szókincs és néhány egyszerű szerkezet helyes használata.
A leggyakrabban előforduló kötőszavak alkalmazása szócsoportok és egyszerű mondatok
összekapcsolására.
A célnyelv tudatos használata a tanórai tevékenységek során a tanárral és a társakkal.
Lehetőség esetén kapcsolatfelvétel, rövid társalgásban való részvétel célnyelvi beszélőkkel.

Rákérdezés a meg nem értett kulcsszavakra vagy fordulatokra, ismétlés kérése megértés hiányában.
Metakommunikációs és vizuális eszközök használata a mondanivaló támogatására.
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások
Szerepjátékok, társasjátékok, dramatizált jelenetek, rövid társalgás, véleménycsere,
információcsere, tranzakciós és informális párbeszédek.
Fejlesztési egység
Előzetes tudás

Összefüggő beszéd
A1, azaz a tanuló bemutatja magát és környezetét egyszerű fordulatokkal és
mondatokkal.

Rövid, összefüggő beszéd egyre bővülő szókinccsel, egyszerű
A tematikai egység
beszédfordulatokkal magáról és közvetlen környezetéről;
nevelési-fejlesztési
megértetés a szintnek megfelelő témakörökben;
céljai
a célnyelvi normához közelítő kiejtés, intonáció és beszédtempó alkalmazása.
A fejlesztés tartalma
Egyre bővülő szókinccsel, egyszerű nyelvi elemekkel megfogalmazott szöveg elmondása ismert
témákról, felkészülés után.
Történetmesélés, élménybeszámoló egyszerű nyelvtani szerkezetekkel, mondatfajtákkal.
A mindennapi környezet (emberek, helyek, család, iskola, állatok), továbbá tervek, szokások,
napirend és személyes tapasztalatok bemutatása.
Egyszerű állítások, összehasonlítások, magyarázatok, indoklások megfogalmazása.
Csoportos előadás vagy prezentáció jegyzetek alapján.
Önálló vagy csoportban létrehozott alkotás rövid bemutatása és értékelése (például közös plakát).
Az összefüggő beszéd létrehozásakor a begyakorolt nyelvi eszközök használata, ismerős
helyzetekben ezek egyszerű átrendezése, kibővítése.
A helyes kiejtés gyakorlása autentikus hangzóanyag segítségével.
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások
Rövid történetek, témakifejtés, képleírás, élménybeszámoló, véleménynyilvánítás, bejelentés,
csoportos előadás vagy prezentáció, projekt bemutatása.

Fejlesztési egység
Előzetes tudás

Olvasott szöveg értése
A1, azaz a tanuló megérti egyszerű leírások, üzenetek, útleírások fő
gondolatait, alapvető információkat keres nagyon egyszerű
szövegekben. Tudja, hogy a szövegek címe, megformálása, a hozzá
tartozó képek segítenek a szöveg megértésében.

Az adott helyzetben fontos konkrét információk megtalálása egyszerű,
ismerős témákról írt autentikus szövegekben;
A tematikai egység
egyszerű instrukciók megértése, a fontos információk kiszűrése
nevelési-fejlesztési céljai
egyszerű magánlevelekből, e-mailekből és rövid eseményeket
tartalmazó szövegekből.
A fejlesztés tartalma
Konkrét információk megértése rövid, egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazott, mindennapi
szövegekben (például hirdetések, prospektusok, étlap, menetrend).
Lényeges információk megtalálása egyszerű, ismerős témákkal kapcsolatos magánlevelekben, emailekben, brosúrákban és rövid, eseményeket tartalmazó újságcikkekben.
A közhasználatú táblák és feliratok megértése utcán, nyilvános helyeken és iskolában.
A mindennapi életben előforduló egyszerű használati utasítások, instrukciók megértése.

Közismert témákhoz kapcsolódó konkrét információk keresése honlapokon.
Egyszerű, rövid történetek, mesék, versek és egyszerűsített célnyelvi irodalmi művek olvasása.
Alapvető szövegértési stratégiák használata, például a nemzetközi és a más nyelven tanult szavak, a
várható vagy megjósolható információk keresése, továbbá a logikai, illetve időrendi kapcsolatokra
utaló szavak felismerése.
Az autentikus szövegek jellegéből fakadó ismeretlen fordulatok kezelése a szövegben.
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások
Hirdetések, plakátok, nyomtatványok, egyszerű üzenetek, útleírások, képeslapok, feliratok, étlapok,
menetrendek, egyszerű biztonsági előírások, eseményeket leíró újságcikkek, hagyományos és
elektronikus magánlevelek, internetes fórumok hozzászólásai, képregények, ismeretterjesztő
szövegek, egyszerűsített irodalmi szövegek, történetek, versek, dalszövegek.
Fejlesztési egység

Íráskészség

Előzetes tudás

A1, azaz a tanuló minta alapján néhány közismert műfajban nagyon egyszerű
és rövid, tényközlő szövegeket ír őt érdeklő, ismert témákról.

Összefüggő mondatokat írása a közvetlen környezetével kapcsolatos
témákról;
az írás kommunikációs eszközeként történő használata egyszerű
A tematikai egység
interakciókban;
nevelési-fejlesztési
ismerős témákhoz kapcsolódó gondolatok egyszerű kötőszavakkal
céljai
összekapcsolt mondatsorokban, írásban történő kifejezése;
minta alapján néhány műfajban egyszerű és rövid, tényközlő szövegek írása
őt érdeklő, ismert témákról.
A fejlesztés tartalma
Szavak és rövid, jól olvasható szövegek másolása és diktálás utáni leírása.
Egyszerű, rövid szövegből vázlat készítése.
Egyszerű szerkezetű, összefüggő mondatok írása a tanuló közvetlen környezetével kapcsolatos
témákról, különböző szövegtípusok létrehozása (például leírás, élménybeszámoló, párbeszéd).
Egyszerű írásos minták követése; aktuális, konkrét és egyszerű tartalmakkal való megtöltésük.
Formanyomtatvány kitöltése a tanuló és mások alapvető személyes adataival.
Az írás egyszerű tagolása: rövid bevezetés és lezárás.
Közvetlen szükségletekhez kapcsolódó témákról rövid, egyszerű feljegyzés, üzenet készítése
állandósult kifejezések használatával.
Személyes információt, tényt, véleményt kifejező rövid üzenet, komment írása (például internetes
fórumon, blogban).
Egyszerű levél, e-mail írása (például köszönetnyilvánítás, elnézéskérés, információközlés, vagy
programegyeztetés) a legalapvetőbb szerkezeti és stílusjegyek követésével (például megszólítás,
elköszönés).
Rövid, egyszerű önéletrajz írása.
Kreatív, önkifejező műfajokkal való kísérletezés (például vers, rap, rigmus, dalszöveg, rövid
jelenet írása, illetve átírása).
Kész szövegekből hasznos fordulatok kiemelése és saját írásában való alkalmazása.
A mondanivaló közvetítése egyéb vizuális eszközökkel (például nyilazás, kiemelés, központozás,
internetes/SMS rövidítés, emotikon, rajz, ábra, térkép, kép).
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások
Hagyományos és elektronikus nyomtatványok, listák, hagyományos és elektronikus képeslapok,
poszterszövegek, képaláírások, üzenetek, SMS-ek/MMS-ek, levelek, e-mailek vagy internes
profilok, üzenetek, internetes bejegyzések, instrukciók, történetek, elbeszélések, mesék, leírások,
versek, rapszövegek, rigmusok, dalszövegek, jelenetek.

A továbbhaladás feltételei a 11. évfolyam végén
A1 szintű nyelvtudás. A tanuló követi a célnyelvi óravezetést, megérti az ismerős szavakat
és alapvető fordulatokat, amelyek a személyére, családjára vagy a közvetlen környezetében
előforduló konkrét dolgokra vonatkoznak. Képes egyszerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt
beszédfordulatokkal kommunikálni, személyes adatokra vonatkozó kérdéseket feltenni, és ezeket
megválaszolni. Képes saját magához és közvetlen környezetéhez kötődő, ismert témákról röviden,
önállóan beszélni egyszerű, begyakorolt fordulatokkal, szerkezetekkel.
Megérti az ismert neveket, szavakat, és az egyszerű szövegek egyszerű mondatait. Megérti
az egyszerű leírások, üzenetek, útleírások gondolatmenetét az ismerős szavak, esetleg képek
segítségével. Képes minta alapján néhány közismert műfajban egyszerű és rövid, tényközlő
szövegeket írni őt érdeklő, ismert témákról.
A továbbhaladás feltételei a 12. évfolyam végén
A2 szintű nyelvtudás.
A tanuló legyen képes
- az ismert szavak, a leggyakoribb fordulatok megértésére; a rövid, világos, egyszerű
megnyilatkozások, szóbeli közlések lényegének megértésére; néhány, a megértést segítő alapvető
stratégia egyre önállóbb alkalmazása.
- kommunikálni egyszerű és közvetlen információcserét igénylő feladatokban számára
ismert témákról egyszerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt beszédfordulatokkal; részt venni rövid
beszélgetésekben; kérdésesket feltenni és válaszolni kiszámítható, mindennapi helyzetekben;
gondolatok és információk cseréjére ismerős témákról; egyre több kompenzációs stratégia tudatos
alkalmazására; rövid, összefüggő beszédre egyre bővülő szókinccsel, egyszerű beszédfordulatokkal
magáról és közvetlen környezetéről; megértetnie magát az A2-es szintnek megfelelő témakörökben;
a célnyelvi normához közelítő kiejtés, intonáció és beszédtempó alkalmazására.
- fontos konkrét információk megtalálására egyszerű, ismerős témákról írt autentikus
szövegekben; egyszerű instrukciók megértésére, a fontos információk kiszűrésére egyszerű
magánlevelekből, e-mailekből és rövid eseményeket tartalmazó szövegekből.
- összefüggő mondatokat írására a közvetlen környezetével kapcsolatos témákról; az írás
kommunikációs eszközeként történő használatára egyszerű interakciókban; ismerős témákhoz
kapcsolódó gondolatok egyszerű kötőszavakkal összekapcsolt mondatsorokban, írásban történő
kifejezésére; minta alapján néhány műfajban egyszerű és rövid, tényközlő szövegek írására őt
érdeklő, ismert témákról.
A fejlesztés várt eredményei a 11-12. évfolyamos ciklus végén
A2 szintű nyelvtudás.
A tanuló képes egyszerű hangzó szövegekből kiszűrni a lényeget és néhány konkrét információt.
Részt tud venni nagyon rövid beszélgetésekben, képes feltenni és megválaszolni kérdéseket
kiszámítható, mindennapi helyzetekben, képes gondolatokat és információt cserélni ismerős
témákról.
Képes ismerős témakörökben rövid összefüggő szóbeli megnyilatkozásra egyszerű, begyakorolt
mondatszerkezetek, betanult fordulatok, alapvető szókincs segítségével.
Megért ismerős témákról írt rövid szövegeket, megtalálja a szükséges információkat egyszerű
szövegekben, különböző szövegtípusokban.
Összefüggő mondatokat, rövid tényközlő szöveget ír hétköznapi, őt érintő témákról minta alapján.
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9/Ny. évfolyam
A 9. évfolyamon kezdődő második idegennyelv-tanítás elsődleges célja a tanulók idegen
nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása az új nyelven. Az élő idegen nyelvek
tanításába a tantárgy jellegéből adódóan minden egyéb kulcskompetencia és a Nemzeti
alaptantervben megfogalmazott nevelési cél beépíthető. A 10. évfolyam végére a tanulók tudása a
második nyelvből is lehetővé teszi, hogy a körülöttük lévő világról idegen nyelven is információt
szerezzenek. A különböző célok és tartalmak idegen nyelvi fejlesztésében segítenek eligazodni a
témakörök táblázatában megadott kapcsolódási pontok. Ebben a képzési szakaszban a NAT
fejlesztési területei és nevelési céljai a tanulók életéhez és környezetéhez kapcsolódó témák
feldolgozása során valósíthatók meg. Tudatosítani kell, hogy a nyelvtudás kulcskompetencia, amely
segítséget nyújt a boldoguláshoz a magánéletben és a tanulásban csakúgy, mint később a szakmai
pályafutás során.
A második idegen nyelv tanulásának megkezdésekor a tanulók már rendelkeznek
nyelvtanulási tapasztalattal, és az újonnan kezdett nyelv egyes elemeit könnyebben megérthetik az
első idegen nyelv segítségével. Érdemes már a kezdeti időszakban is építeni az első idegen nyelvből
szerzett ismeretekre, készségekre, stratégiákra, és fontos a nyelvtanulási motiváció ébren tartása is.
A második idegen nyelvből a gimnázium 10. évfolyamának végére a tanulóknak el kell
jutniuk az európai hatfokú skála második szintjére, az A2 tudásszintre, amely megfelelő alapul
szolgál ahhoz, hogy a gimnáziumi tanulmányok végére a második nyelvből is elérjék a
minimumként előírt B1 szintet.
A tanulók motivációját növeli, ha a nyelvoktatás lehetőséget biztosít az őket érdeklő
tantárgyi tartalmak célnyelvi feldolgozására és a kommunikációs és információs technológiák
használatára. Tudatosítani kell a nyelvórai és az iskolán kívüli nyelvtanulás lehetőségeit, hogy ez is
segítse a tanulókat az önálló nyelvtanulóvá válás útján.
Ebben a nyelvtanítási szakaszban is fontosak a korosztályi sajátosságok. A tanárnak
figyelembe kell vennie, hogy a legtöbb tanuló az önkeresés időszakát éli, kritikus önmagával
szemben, erősek a kortárs csoport hatásai. Ugyanakkor építhet a tanár a tanulók nyelvi
kreativitására, problémamegoldó és kritikai gondolkodására is. A nyelvoktatás sikerében
meghatározóak a motivációt felkeltő és fenntartó órai tevékenységek, a változatos interakciós
formák, a nyelvi órák elfogadó légköre, a pozitív visszajelzések és a konstruktív támogatás.
Ugyancsak hathatós segítséget jelent a tanulók számára, ha gyakorlatot szereznek az önértékelés és
a társértékelés módszereinek alkalmazásában, sikeres próbálkozásaik tudatosításában és hibáik
felismerésében, azok önálló javításában.
Fejlesztési egység
Előzetes tudás

Hallott szöveg értése
Az iskolán kívül, az iskoláztatás során és az első idegen nyelv tanulása
közben szerzett tapasztalatok, ismeretek, készségek, motiváció. A tanuló

már megért bizonyos célnyelvi fordulatokat, amelyek az anyanyelvében
vagy első tanult idegen nyelvében is használatosak.
Az eleinte nonverbális eszközökkel is támogatott célnyelvi óravezetés
A tematikai egység követése, a rövid, egyszerű tanári utasítások megértése;
nevelési-fejlesztési az ismerős témákhoz kapcsolódó egyszerű közlések és kérdések megértése;
az egyszerű, konkrét, mindennapi helyzetekhez kapcsolódó közlésekből az
céljai
alapvető fordulatok kiszűrése.
A fejlesztés tartalma
A rövid és egyszerű, az osztálytermi rutincselekvésekre, a közös munka megszervezésére vonatkozó
tanári utasítások megértése.
Egyszerű, konkrét mindennapi szükségletekre vonatkozó kifejezések megértése világos beszédben,
az ismert témakörökhöz kapcsolódó, egyszerű szövegekben.
Egyszerű instrukciók, útbaigazítások követése, egyszerű, személyes kérdések megértése világos
beszéd esetén.
A korosztálynak megfelelő, ismert témakörökhöz kapcsolódó, rövid, egyszerű autentikus szövegek
bemutatásának aktív követése; a tanult nyelvi elemek felismerése; következtetés levonása a
szövegfajtára, a témára és a lehetséges tartalomra vonatkozóan.
A számok, árak, alapvető mennyiségek, az idő kifejezésének megértése.
Alapvető stratégiák alkalmazása, például rövid hallott szövegben ismeretlen elemek jelentésének
kikövetkeztetése; az ismert szavak, a beszédhelyzetre, a szereplőkre vonatkozó információk, a
hallott szövegeket kísérő nonverbális elemek (például képek, képsorok, tárgyak, testbeszéd,
hanglejtés) felhasználása a szöveg megértéséhez.
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások
Közlemények, párbeszédek, instrukciók, figyelmeztetések, útbaigazítások, kisfilmek, rajz- és
animációs filmek, rövid részletek a médiából, egyszerű dalok, versek, találós kérdések, viccek.
Fejlesztési egység
Előzetes tudás

Szóbeli interakció
Az iskolán kívül, az iskoláztatás során és az első idegen nyelv tanulása
közben szerzett tapasztalatok, ismeretek, készségek, motiváció.

A beszédszándék kifejezése egyszerű nyelvi eszközökkel, bővülő
szókinccsel és nonverbális elemekkel támogatva;
A tematikai egység személyes adatokra vonatkozó kérdésfeltevés, és egyszerű nyelvi
nevelési-fejlesztési eszközökkel válaszadás a hozzá intézett kérdésekre;
kommunikáció nagyon egyszerű, begyakorolt nyelvi panelekkel;
céljai
törekvés a célnyelvi normához közelítő kiejtésre, intonációra és
beszédtempóra.
A fejlesztés tartalma
Konkrét, egyszerű, mindennapos kifejezések megértése, ha a partner közvetlenül a tanulóhoz fordul,
és világosan, lassan, ismétlésekkel beszél.
A gondosan megfogalmazott, lassan elmondott, a tanulóhoz intézett kérdések és utasítások
megértése, rövid, egyszerű útbaigazítások adása és követése.
Részvétel egyszerű beszélgetésben szükség szerinti lassú ismétléssel, körülírással vagy
módosítással.
Egyszerű, az osztálytermi rutincselekvésekhez kapcsolódó kommunikáció.
Beszédszándék kifejezése verbális és nonverbális eszközökkel (például bemutatkozás, bemutatás,
valamint az üdvözlés és elköszönés alapvető formáinak használata, kérés, kínálás, érdeklődés mások
hogyléte felől, reagálás hírekre).
Egyszerű kérdések és állítások megfogalmazása, válaszadás, reagálás.
Betanult beszédfordulatok alkalmazása, elemi információk kérésére és nyújtására például a
tanulóról, beszélgetőpartneréről, lakóhelyről, a családtagok foglalkozásáról.

A számok, árak, alapvető mennyiségek, idő kezelése.
Érdeklődés árucikkek áráról, egyszerű vásárlási párbeszédek, néhány mondatos
telefonbeszélgetések lebonyolítása.
A beszélgetés strukturálásának néhány egyszerű eleme, például beszélgetés kezdeményezése,
figyelemfelhívás.
Egyszerű nyelvtani szerkezetek és mondatfajták betanult készletének szűk körű alkalmazása;
szavak, illetve szócsoportok összekapcsolása nagyon alapvető lineáris kötőszavakkal.
Nagyon rövid, különálló, többnyire előre betanult megnyilatkozások.
Egyszerű jelenetek közös előadása.
Magyarázat, segítség, ismétlés kérése metakommunikációs eszközökkel.
Metakommunikációs és vizuális eszközök használata a mondanivaló támogatására.
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások
Rövid társalgás, rövid tranzakciós és informális párbeszédek, szerepjátékok, betanult jelenetek,
információ hiányán illetve különbözőségén alapuló szövegek.

Fejlesztési egység

Összefüggő beszéd

Előzetes tudás

Az iskolán kívül, az iskoláztatás során és az első idegen nyelv tanulása
közben szerzett tapasztalatok, ismeretek, készségek, motiváció.

Saját magához és közvetlen környezetéhez kötődő, ismert témákról
egyszerű, begyakorolt fordulatokkal rövid megnyilatkozások;
A tematikai egység
munkájának egyszerű nyelvi eszközökkel történő bemutatása;
nevelési-fejlesztési céljai
a célnyelvi normához közelítő kiejtés, intonáció és beszédtempó
alkalmazása.
A fejlesztés tartalma
Ismerős, személyes témák (saját maga, család, iskola, ismerős helyek, emberek és tárgyak) leírása
szóban.
Rövid, egyszerű szövegek felolvasása és emlékezetből történő elmondása.
Történet elmesélése, élménybeszámoló, előre megírt szerep eljátszása egyszerű nyelvtani
szerkezetekkel, mondatfajtákkal.
Konkrét szituációkra vonatkozó, különálló szavakból és fordulatokból álló szókincs alkalmazása,
ezek összekapcsolása az alapvető lineáris kötőszavakkal.
A helyes kiejtés gyakorlása autentikus hangzóanyag segítségével.
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások
Rövid történetek, témakifejtés, dalok, versek, mondókák, rapszövegek, rövid prezentációk és
projektek csoportos bemutatása.

Fejlesztési egység

Olvasott szöveg értése

Az iskolán kívül, az iskoláztatás során és az első idegen nyelv tanulása
közben szerzett tapasztalatok, ismeretek, készségek, motiváció.
Előzetes tudás
Különböző szövegfajták olvasásában való jártasság a tanuló anyanyelvén és
az első idegen nyelven.
Az ismert nevek, szavak és mondatok megértése egyszerű szövegekben;
A tematikai egység az egyszerű leírások, üzenetek, útleírások fő gondolatainak megértése az
nevelési-fejlesztési ismerős szavak, esetleg képek segítségével;
a korosztálynak megfelelő témájú, egyszerű autentikus szöveg lényegének
céljai
megértése, a szövegből néhány alapvető információ kiszűrése.

A fejlesztés tartalma
Egyszerű, mindennapi szövegekben (például feliratokon) az ismerős nevek, szavak és egyszerű
fordulatok, a nemzetközi és a más nyelven tanult szavak felismerése.
Egyszerű információkat tartalmazó, rövid leíró szövegek fő gondolatának megértése, például
hirdetésekben, plakátokon vagy katalógusokban.
Egyszerű, írott, képekkel támogatott instrukciók követése.
Egyszerű üzenetek, például képeslapok szövegének megértése.
Nyomtatványok, űrlapok személyes adatokra vonatkozó kérdéseinek megértése.
Egyszerű, írásos útbaigazítások, útleírások követése.
Az alapvető olvasási stratégiák alkalmazása, például az ismerős nevek, szavak és alapvető
fordulatok összekapcsolása, szükség esetén a szöveg különböző részeinek újraolvasása, a
szövegekhez kapcsolódó képek, képaláírások, címek, a vizuális információk felhasználása a szöveg
megértéséhez.
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások
Hirdetések, reklámok, plakátok, névjegykártyák, feliratok, versek, dalszövegek, újságfőcímek,
könyv- és filmcímek, szöveges karikatúrák, képregények, viccek, nagyon egyszerű katalógusok,
nyomtatványok, egyszerű üzenetek, útleírások, képeslapok.

Fejlesztési egység

Íráskészség
Az iskolán kívül, az iskoláztatás során és az első idegen nyelv tanulása
közben szerzett tapasztalatok, ismeretek, készségek, motiváció. Bizonyos
Előzetes tudás
írásbeli műfajok és jellegzetességeik ismerete. Az írást illetően esetleg már
kialakult attitűdök.
Ismert témáról rövid, egyszerű mondatok írása;
A tematikai egység
írásban személyes adatokra vonatkozó egyszerű kérdésekre válaszadás;
nevelési-fejlesztési
minta alapján néhány közismert műfajban egyszerű és rövid, tényközlő
céljai
szövegek írása őt érdeklő, ismert témákról.
A fejlesztés tartalma
Szavak és rövid, jól olvasható szövegek másolása.
Lista írása.
Egyszerű fordulatok és mondatok írása a legegyszerűbb nyelvi szerkezetek használatával (például
hol lakik, mit csinál a tanuló vagy mások).
Adatok kérése és megadása írásban (például számok, dátumok, időpont, név, nemzetiség, cím,
életkor); formanyomtatványok kitöltése.
Rövid, egyszerű üdvözlő szöveg, üzenet írása.
Személyes információt, tényt, tetszést vagy nem tetszést kifejező rövid üzenet, komment írása
(például internetes fórumon, blogban).
Egyszerű levél, e-mail írása a legfontosabb formai elemek betartásával (például címzés, a
kommunikáció tárgyának megjelölése, a címzett megszólítása, búcsúzás).
Kreatív, önkifejező műfajokkal való kísérletezés (például listavers, rapszöveg, rigmus, dalszöveg,
rövid jelenet) írása, illetve átírása.
Egyszerű írásos minták követése, aktuális, konkrét és egyszerű tartalmakkal való megtöltése.
Kész szövegekből hasznos fordulatok kiemelése, alkalmazása.
A mondanivaló közvetítése egyéb vizuális eszközökkel (például nyilazás, kiemelés, központozás,
internetes/SMS rövidítés, emotikon, rajz, ábra, térkép, kép).
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások
Hagyományos és elektronikus nyomtatványok, űrlapok, listák, hagyományos és elektronikus
képeslapok, poszter szövegek, képaláírások, üzenetek, SMS-ek/MMS-ek, levelek, e-mailek vagy

internes profilok, üzenetek, internetes bejegyzések, instrukciók, versek; rapszövegek, rigmusok,
dalszövegek, jelenetek.
A továbbhaladás feltételei
A tanuló aktívan részt vesz a célnyelvi tevékenységekben, követi a célnyelvi óravezetést, az
egyszerű tanári utasításokat, megérti az egyszerű, ismerős kérdéseket, válaszol ezekre, kiszűri
egyszerű, rövid szövegek lényegét.
Elmond néhány összefüggő mondatot önmagáról, minta alapján egyszerű párbeszédet folytat
társaival. Ismert szavakat, rövid szövegeket elolvas és megért jól ismert témában.
Tanult szavakat, ismerős mondatokat lemásol, minta alapján egyszerű, rövid szövegeket
alkot.
9–10. évfolyam
A 9-10. évfolyamon folytatódó nyelvoktatás legfontosabb célja a tanulók idegen nyelvi
kommunikatív kompetenciájának további fejlesztése. Az élő idegen nyelv jellegéből adódóan a
nyelvoktatásba tartalmát és céljait tekintve minden egyéb kulcskompetencia és a Nemzeti
alaptantervben megfogalmazott nevelési cél beépíthető. A középiskolai tanulmányok végére a
tanulók kellő tapasztalattal és tudással rendelkeznek ahhoz, hogy a körülöttük lévő világot tágabb
kontextusban is értelmezni tudják, nyelvi ismereteiknek köszönhetően széleskörű
információszerzésre és viszonyításra is képesek. A középiskolai évekre egységesen meghatározott
témakörökhöz a megadott szempontok segítenek eligazodni abban, hogyan valósíthatók meg az
idegen nyelvek oktatása során a NAT-ban meghatározott fejlesztési célok, és hogyan fejleszthetők a
kulcskompetenciák a nyelvtanítás során.
E képzésben a második idegen nyelvből a középiskola 9. évfolyamának végére a tanulók
többségének el kell jutnia az európai hatfokú skála (KER) az A2 szintre.
Fejlesztési egység

Hallott szöveg értése
A tanuló már megért ismerős szavakat és alapvető fordulatokat, amelyek a
személyére, családjára vagy a közvetlen környezetében előforduló konkrét
Előzetes tudás
dolgokra vonatkoznak.
Az ismert szavak, a leggyakoribb fordulatok megértése, ha közvetlen,
A tematikai egység személyes dolgokról van szó;
nevelési-fejlesztési a rövid, világos, egyszerű megnyilatkozások, szóbeli közlések lényegének
megértése;
céljai
néhány, a megértést segítő alapvető stratégia egyre önállóbb alkalmazása.
A fejlesztés tartalma
Az ismert nyelvi elemekre támaszkodó, szükség szerint nonverbális elemekkel támogatott
célnyelvi óravezetés folyamatos követése (például osztálytermi rutincselekvések, a közös munka
megszervezése, eszközhasználat) és a tanári utasítások megértése.
A legfontosabb témákkal kapcsolatos fordulatok és kifejezések megértése (például alapvető
személyes és családi adatok, vásárlás, közvetlen környezet, foglalkozás).
A lényeges információ megértése és kiszűrése kiszámítható, hétköznapi témákról szóló rövid
hangfelvételekből, ha a megszólalók lassan és világosan beszélnek.
Az egyszerű, begyakorolt beszélgetésekbe való bekapcsolódáshoz szükséges alapvető információk
megértése.
Lassú és világos, köznapi beszélgetés témájának megértése.
Ismerős témákról folyó, világos, köznyelvi beszéd megértése, szükség esetén visszakérdezés
segítségével.
Egyszerű útbaigazítás megértése például gyalogos közlekedés vagy tömegközlekedés használata

esetén.
Telefonbeszélgetésben az alapvető információk megértése (hívás tárgya, kit kell keresni stb.).
A tényközlő televíziós és rádiós hírműsorok témaváltásainak követése, a tartalom lényegének
megértése.
Különböző beszélők egyre nagyobb biztonsággal való megértése, amennyiben azok a célnyelvi
normának megfelelő kiejtéssel, a tanuló nyelvi szintjéhez igazított tempóban, szükség esetén
szüneteket tartva és a lényegi információkat megismételve beszélnek.
Alapvető stratégiák használata, például az ismeretlen szavak jelentésének kikövetkeztetése a
szövegösszefüggésből, a nemzetközi vagy más nyelven tanult szavak felhasználása a hangzó
szöveg megértéséhez, a várható vagy a megjósolható információk keresése.
A vizuális elemek (képek, gesztusok, mimika, testbeszéd) felhasználása a szövegértés
támogatására.
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások
Üzenetek, útbaigazítás, rövid részletek a médiából (például időjárás-jelentés, interjúk, riportok),
dalok, kisfilmek, rajz- és animációs filmek, történetek, versek, párbeszédek.
Fejlesztési egység
Előzetes tudás

Szóbeli interakció
Egyszerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt beszédfordulatokkal folytatott
kommunikáció. Személyes adatokra vonatkozó kérdések és válaszok.

Kommunikáció egyszerű és közvetlen információcserét igénylő feladatokban
számára ismert témákról egyszerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt
beszédfordulatokkal;
részvétel rövid beszélgetésekben;
A tematikai egység
kérdésfeltevés és válaszadás kiszámítható, mindennapi helyzetekben;
nevelési-fejlesztési
gondolatok és információk cserélje ismerős témákról;
céljai
egyre több kompenzációs stratégia tudatos alkalmazása, hogy megértesse
magát, illetve megértse beszédpartnerét;
törekvés a célnyelvi normához közelítő kiejtésre, intonációra és
beszédtempóra.
A fejlesztés tartalma
Kapcsolatok létesítése: üdvözlés, elköszönés, bemutatkozás, mások bemutatása.
Beszélgetés kezdeményezése, fenntartása és befejezése egyszerű módon.
A mindennapi élet gyakran előforduló feladatainak megoldása (például utazás, útbaigazítás,
szállás, étkezés, vásárlás, bank).
Mindennapos gyakorlati kérdések megvitatása (például barátok meghívása, programok szervezése,
megvitatása), egyszerű, mindennapi információk megszerzése és továbbadása.
Érzések egyszerű kifejezése, köszönetnyilvánítás, egyszerű tanácsok kérése és adása.
Vélemény egyszerű kifejezése (tetszés és nemtetszés, érdeklődés mások véleménye iránt,
egyetértés és egyet nem értés)
Az alapvető kommunikációs szükségletekhez, egyszerű, begyakorolt tranzakciók lebonyolításához
elegendő szókincs és néhány egyszerű szerkezet helyes használata.
A leggyakrabban előforduló kötőszavak alkalmazása szócsoportok és egyszerű mondatok
összekapcsolására.
A célnyelv tudatos használata a tanórai tevékenységek során a tanárral és a társakkal.
Lehetőség esetén kapcsolatfelvétel, rövid társalgásban való részvétel célnyelvi beszélőkkel.
Rákérdezés a meg nem értett kulcsszavakra vagy fordulatokra, ismétlés kérése megértés
hiányában.
Metakommunikációs és vizuális eszközök használata a mondanivaló támogatására.
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások
Szerepjátékok, társasjátékok, dramatizált jelenetek, rövid társalgás, véleménycsere,

információcsere, tranzakciós és informális párbeszédek.

Fejlesztési egység
Előzetes tudás

Összefüggő beszéd
A tanuló bemutatja magát és környezetét egyszerű fordulatokkal és
mondatokkal.

Rövid, összefüggő beszéd egyre bővülő szókinccsel, egyszerű
A tematikai egység beszédfordulatokkal magáról és közvetlen környezetéről;
nevelési-fejlesztési megértetés a szintnek megfelelő témakörökben;
a célnyelvi normához közelítő kiejtés, intonáció és beszédtempó
céljai
alkalmazása.
A fejlesztés tartalma
Egyre bővülő szókinccsel, egyszerű nyelvi elemekkel megfogalmazott szöveg elmondása ismert
témákról, felkészülés után.
Történetmesélés, élménybeszámoló egyszerű nyelvtani szerkezetekkel, mondatfajtákkal.
A mindennapi környezet (emberek, helyek, család, iskola, állatok), továbbá tervek, szokások,
napirend és személyes tapasztalatok bemutatása.
Egyszerű állítások, összehasonlítások, magyarázatok, indoklások megfogalmazása.
Csoportos előadás vagy prezentáció jegyzetek alapján.
Önálló vagy csoportban létrehozott alkotás rövid bemutatása és értékelése (például közös plakát).
Az összefüggő beszéd létrehozásakor a begyakorolt nyelvi eszközök használata, ismerős
helyzetekben ezek egyszerű átrendezése, kibővítése.
A helyes kiejtés gyakorlása autentikus hangzóanyag segítségével.
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások
Rövid történetek, témakifejtés, képleírás, élménybeszámoló, véleménynyilvánítás, bejelentés,
csoportos előadás vagy prezentáció, projekt bemutatása.

Fejlesztési egység

Olvasott szöveg értése
A tanuló megérti egyszerű leírások, üzenetek, útleírások fő gondolatait,
alapvető információkat keres nagyon egyszerű szövegekben. Tudja,
Előzetes tudás
hogy a szövegek címe, megformálása, a hozzá tartozó képek segítenek
a szöveg megértésében.
Az adott helyzetben fontos konkrét információk megtalálása egyszerű,
ismerős témákról írt autentikus szövegekben;
A tematikai egység
egyszerű instrukciók megértése, a fontos információk kiszűrése
nevelési-fejlesztési céljai
egyszerű magánlevelekből, e-mailekből és rövid eseményeket
tartalmazó szövegekből.
A fejlesztés tartalma
Konkrét információk megértése rövid, egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazott, mindennapi
szövegekben (például hirdetések, prospektusok, étlap, menetrend).
Lényeges információk megtalálása egyszerű, ismerős témákkal kapcsolatos magánlevelekben, emailekben, brosúrákban és rövid, eseményeket tartalmazó újságcikkekben.
A közhasználatú táblák és feliratok megértése utcán, nyilvános helyeken és iskolában.
A mindennapi életben előforduló egyszerű használati utasítások, instrukciók megértése.
Közismert témákhoz kapcsolódó konkrét információk keresése honlapokon.
Egyszerű, rövid történetek, mesék, versek és egyszerűsített célnyelvi irodalmi művek olvasása.
Alapvető szövegértési stratégiák használata, például a nemzetközi és a más nyelven tanult szavak,

a várható vagy megjósolható információk keresése, továbbá a logikai, illetve időrendi
kapcsolatokra utaló szavak felismerése.
Az autentikus szövegek jellegéből fakadó ismeretlen fordulatok kezelése a szövegben.
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások
Hirdetések, plakátok, nyomtatványok, egyszerű üzenetek, útleírások, képeslapok, feliratok,
étlapok, menetrendek, egyszerű biztonsági előírások, eseményeket leíró újságcikkek, hagyományos
és elektronikus magánlevelek, internetes fórumok hozzászólásai, képregények, ismeretterjesztő
szövegek, egyszerűsített irodalmi szövegek, történetek, versek, dalszövegek.
Fejlesztési egység
Előzetes tudás

Íráskészség
A tanuló minta alapján néhány közismert műfajban nagyon egyszerű és
rövid, tényközlő szövegeket ír őt érdeklő, ismert témákról.

Összefüggő mondatokat írása a közvetlen környezetével kapcsolatos
témákról;
az írás kommunikációs eszközeként történő használata egyszerű
A tematikai egység
interakciókban;
nevelési-fejlesztési
ismerős témákhoz kapcsolódó gondolatok egyszerű kötőszavakkal
céljai
összekapcsolt mondatsorokban, írásban történő kifejezése;
minta alapján néhány műfajban egyszerű és rövid, tényközlő szövegek írása
őt érdeklő, ismert témákról.
A fejlesztés tartalma
Szavak és rövid, jól olvasható szövegek másolása és diktálás utáni leírása.
Egyszerű, rövid szövegből vázlat készítése.
Egyszerű szerkezetű, összefüggő mondatok írása a tanuló közvetlen környezetével kapcsolatos
témákról, különböző szövegtípusok létrehozása (például leírás, élménybeszámoló, párbeszéd).
Egyszerű írásos minták követése; aktuális, konkrét és egyszerű tartalmakkal való megtöltésük.
Formanyomtatvány kitöltése a tanuló és mások alapvető személyes adataival.
Az írás egyszerű tagolása: rövid bevezetés és lezárás.
Közvetlen szükségletekhez kapcsolódó témákról rövid, egyszerű feljegyzés, üzenet készítése
állandósult kifejezések használatával.
Személyes információt, tényt, véleményt kifejező rövid üzenet, komment írása (például internetes
fórumon, blogban).
Egyszerű levél, e-mail írása (például köszönetnyilvánítás, elnézéskérés, információközlés, vagy
programegyeztetés) a legalapvetőbb szerkezeti és stílusjegyek követésével (például megszólítás,
elköszönés).
Rövid, egyszerű önéletrajz írása.
Kreatív, önkifejező műfajokkal való kísérletezés (például vers, rap, rigmus, dalszöveg, rövid
jelenet írása, illetve átírása).
Kész szövegekből hasznos fordulatok kiemelése és saját írásában való alkalmazása.
A mondanivaló közvetítése egyéb vizuális eszközökkel (például nyilazás, kiemelés, központozás,
internetes/SMS rövidítés, emotikon, rajz, ábra, térkép, kép).
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások
Hagyományos és elektronikus nyomtatványok, listák, hagyományos és elektronikus képeslapok,
poszter szövegek, képaláírások, üzenetek, SMS-ek/MMS-ek, levelek, e-mailek vagy internes
profilok, üzenetek, internetes bejegyzések, instrukciók, történetek, elbeszélések, mesék, leírások,
versek, rapszövegek, rigmusok, dalszövegek, jelenetek.

A továbbhaladás feltételei a 9. évfolyam végén
A1 szintű nyelvtudás. A tanuló megérti a gazdagodó nyelvi eszközökkel megfogalmazott
célnyelvi óravezetést, az ismert témákhoz kapcsolódó kérdéseket, rövid megnyilatkozásokat,
szövegeket. Egyszerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt beszédfordulatokkal kommunikál.
Felkészülés után elmond rövid szövegeket. Közös feldolgozás után megérti az egyszerű olvasott
szövegek lényegét, tartalmát. Ismert témáról rövid, egyszerű mondatokat ír, mintát követve önálló
írott szövegeket alkot.
A továbbhaladás feltételei a 10. évfolyam végén
Biztos A2 szintű nyelvtudás. A tanuló megérti a gazdagodó nyelvi eszközökkel
megfogalmazott célnyelvi óravezetést, az ismert témákhoz kapcsolódó kérdéseket, rövid
megnyilatkozásokat, szövegeket. Egyszerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt beszédfordulatokkal
kommunikál. Felkészülés után elmond hosszabb szövegeket.
Közös feldolgozás után megérti az egyszerű olvasott szövegek lényegét, tartalmát. Ismert
témáról rövid, egyszerű mondatokat ír, önálló írott szövegeket alkot.
A fejlesztés várt eredményei a két évfolyamos ciklus végén
A2 szintű nyelvtudás.
A tanuló követi a célnyelvi óravezetést, megérti az ismerős szavakat és alapvető fordulatokat,
amelyek a személyére, családjára vagy a közvetlen környezetében előforduló konkrét dolgokra
vonatkoznak.
Képes egyszerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt beszédfordulatokkal kommunikálni, személyes
adatokra vonatkozó kérdéseket feltenni, és ezeket megválaszolni.
Képes saját magához és közvetlen környezetéhez kötődő, ismert témákról röviden, önállóan
beszélni egyszerű, begyakorolt fordulatokkal, szerkezetekkel.
Megérti az ismert neveket, szavakat, és az egyszerű szövegek egyszerű mondatait. Megérti az
egyszerű leírások, üzenetek, útleírások gondolatmenetét az ismerős szavak, esetleg képek
segítségével.
Képes minta alapján néhány közismert műfajban egyszerű és rövid, tényközlő szövegeket írni őt
érdeklő, ismert témákról.

11–12. évfolyam
A 11-12. évfolyamon folytatódó nyelvoktatás legfontosabb célja a tanulók idegen nyelvi
kommunikatív kompetenciájának további fejlesztése. Az élő idegen nyelv jellegéből adódóan a
nyelvoktatásba tartalmát és céljait tekintve minden egyéb kulcskompetencia és a Nemzeti
alaptantervben megfogalmazott nevelési cél beépíthető. A középiskolai tanulmányok végére a
tanulók kellő tapasztalattal és tudással rendelkeznek ahhoz, hogy a körülöttük lévő világot tágabb
kontextusban is értelmezni tudják, nyelvi ismereteiknek köszönhetően széleskörű
információszerzésre és viszonyításra is képesek. A középiskolai évekre egységesen meghatározott
témakörökhöz a megadott szempontok segítenek eligazodni abban, hogyan valósíthatók meg az
idegen nyelvek oktatása során a NAT-ban meghatározott fejlesztési célok, és hogyan fejleszthetők a
kulcskompetenciák a nyelvtanítás során. A nevelési célok közül ezen a szinten is kiemelt fontosságú
a tanulás tanítása, mivel a tanulóknak a 12. évfolyam végére olyan tanulási képességekkel kell
rendelkezniük, amelyek lehetővé teszik nyelvtudásuk önálló fenntartását és továbbfejlesztését
további tanulmányaik vagy munkájuk során, valamint egész életükön át.
A második idegen nyelvből a középiskola 12. évfolyamának végére a tanulóknak el kell
jutniuk az európai hatfokú skála (KER) második szintjére, az B' szintre. A 12. évfolyamon –
különösen emelt szintű képzés vagy egyéni ambíciók, tehetséges tanulók esetén – lehetőséget kell
biztosítani arra is, hogy a tanulók megismerjék a nyelvi érettségi felépítését, követelményeit, és
elsajátítsák az ezeknek megfelelő stratégiákat; megismerjék az érettségi során használt értékelési
szempontokat, és alkalmazni tudják azokat önértékelésük során; illetve gyakorlatot szerezzenek az
érettségi vizsga feladatainak megoldásában is.
Növeli a motivációt, ha a nyelvoktatás lehetőséget biztosít a tanulókat érdeklő tantárgyi
tartalmak célnyelvi feldolgozására és az infokommunikációs technológiák használatára.
A 12. évfolyam a tanulók számára a továbbtanulás vagy a munka világába történő kilépés
előtti utolsó tanév. A nyelvoktatásban is hangsúlyt kell kapnia az ezekre történő felkészítésnek, a
szükséges készségek fejlesztésének. A tanulók jövőjét érintő fontos döntésekben a nyelvtanár is
sokat segíthet, például a feldolgozott témák megfelelő kiválasztásával és az ok-okozati viszonyokat,
követelményeket feltáró feladatokkal.

Fejlesztési egység

Hallott szöveg értése

Előzetes tudás

A1, azaz a tanuló már megért ismerős szavakat és alapvető fordulatokat,
amelyek a személyére, családjára vagy a közvetlen környezetében előforduló
konkrét dolgokra vonatkoznak.

Az ismert szavak, a leggyakoribb fordulatok megértése, ha közvetlen,
A tematikai egység személyes dolgokról van szó;
nevelési-fejlesztési a rövid, világos, egyszerű megnyilatkozások, szóbeli közlések lényegének
megértése;
céljai
néhány, a megértést segítő alapvető stratégia egyre önállóbb alkalmazása.
A fejlesztés tartalma
Az ismert nyelvi elemekre támaszkodó, szükség szerint nonverbális elemekkel támogatott
célnyelvi óravezetés folyamatos követése (például osztálytermi rutincselekvések, a közös munka
megszervezése, eszközhasználat) és a tanári utasítások megértése.
A legfontosabb témákkal kapcsolatos fordulatok és kifejezések megértése (például alapvető
személyes és családi adatok, vásárlás, közvetlen környezet, foglalkozás).
A lényeges információ megértése és kiszűrése kiszámítható, hétköznapi témákról szóló rövid
hangfelvételekből, ha a megszólalók lassan és világosan beszélnek.
Az egyszerű, begyakorolt beszélgetésekbe való bekapcsolódáshoz szükséges alapvető információk
megértése.

Lassú és világos, köznapi beszélgetés témájának megértése.
Ismerős témákról folyó, világos, köznyelvi beszéd megértése, szükség esetén visszakérdezés
segítségével.
Egyszerű útbaigazítás megértése például gyalogos közlekedés vagy tömegközlekedés használata
esetén.
Telefonbeszélgetésben az alapvető információk megértése (hívás tárgya, kit kell keresni stb.).
A tényközlő televíziós és rádiós hírműsorok témaváltásainak követése, a tartalom lényegének
megértése.
Különböző beszélők egyre nagyobb biztonsággal való megértése, amennyiben azok a célnyelvi
normának megfelelő kiejtéssel, a tanuló nyelvi szintjéhez igazított tempóban, szükség esetén
szüneteket tartva és a lényegi információkat megismételve beszélnek.
Alapvető stratégiák használata, például az ismeretlen szavak jelentésének kikövetkeztetése a
szövegösszefüggésből, a nemzetközi vagy más nyelven tanult szavak felhasználása a hangzó
szöveg megértéséhez, a várható vagy a megjósolható információk keresése.
A vizuális elemek (képek, gesztusok, mimika, testbeszéd) felhasználása a szövegértés
támogatására.
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások
Üzenetek, útbaigazítás, rövid részletek a médiából (például időjárás-jelentés, interjúk, riportok),
dalok, kisfilmek, rajz- és animációs filmek, történetek, versek, párbeszédek.
Fejlesztési egység
Előzetes tudás

Szóbeli interakció
A1 nyelvi szint, azaz egyszerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt
beszédfordulatokkal folytatott kommunikáció. Személyes adatokra
vonatkozó kérdések és válaszok.

Kommunikáció egyszerű és közvetlen információcserét igénylő feladatokban
számára ismert témákról egyszerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt
beszédfordulatokkal;
részvétel rövid beszélgetésekben;
A tematikai egység
kérdésfeltevés és válaszadás kiszámítható, mindennapi helyzetekben;
nevelési-fejlesztési
gondolatok és információk cserélje ismerős témákról;
céljai
egyre több kompenzációs stratégia tudatos alkalmazása, hogy megértesse
magát, illetve megértse beszédpartnerét;
törekvés a célnyelvi normához közelítő kiejtésre, intonációra és
beszédtempóra.
A fejlesztés tartalma
Kapcsolatok létesítése: üdvözlés, elköszönés, bemutatkozás, mások bemutatása.
Beszélgetés kezdeményezése, fenntartása és befejezése egyszerű módon.
A mindennapi élet gyakran előforduló feladatainak megoldása (például utazás, útbaigazítás,
szállás, étkezés, vásárlás, bank).
Mindennapos gyakorlati kérdések megvitatása (például barátok meghívása, programok szervezése,
megvitatása), egyszerű, mindennapi információk megszerzése és továbbadása.
Érzések egyszerű kifejezése, köszönetnyilvánítás, egyszerű tanácsok kérése és adása.
Vélemény egyszerű kifejezése (tetszés és nemtetszés, érdeklődés mások véleménye iránt,
egyetértés és egyet nem értés)
Az alapvető kommunikációs szükségletekhez, egyszerű, begyakorolt tranzakciók lebonyolításához
elegendő szókincs és néhány egyszerű szerkezet helyes használata.
A leggyakrabban előforduló kötőszavak alkalmazása szócsoportok és egyszerű mondatok
összekapcsolására.
A célnyelv tudatos használata a tanórai tevékenységek során a tanárral és a társakkal.
Lehetőség esetén kapcsolatfelvétel, rövid társalgásban való részvétel célnyelvi beszélőkkel.

Rákérdezés a meg nem értett kulcsszavakra vagy fordulatokra, ismétlés kérése megértés
hiányában.
Metakommunikációs és vizuális eszközök használata a mondanivaló támogatására.
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások
Szerepjátékok, társasjátékok, dramatizált jelenetek, rövid társalgás, véleménycsere,
információcsere, tranzakciós és informális párbeszédek.
Fejlesztési egység
Előzetes tudás

Összefüggő beszéd
A1, azaz a tanuló bemutatja magát és környezetét egyszerű fordulatokkal és
mondatokkal.

Rövid, összefüggő beszéd egyre bővülő szókinccsel, egyszerű
A tematikai egység beszédfordulatokkal magáról és közvetlen környezetéről;
nevelési-fejlesztési megértetés a szintnek megfelelő témakörökben;
a célnyelvi normához közelítő kiejtés, intonáció és beszédtempó
céljai
alkalmazása.

A fejlesztés tartalma
Egyre bővülő szókinccsel, egyszerű nyelvi elemekkel megfogalmazott szöveg elmondása ismert
témákról, felkészülés után.
Történetmesélés, élménybeszámoló egyszerű nyelvtani szerkezetekkel, mondatfajtákkal.
A mindennapi környezet (emberek, helyek, család, iskola, állatok), továbbá tervek, szokások,
napirend és személyes tapasztalatok bemutatása.
Egyszerű állítások, összehasonlítások, magyarázatok, indoklások megfogalmazása.
Csoportos előadás vagy prezentáció jegyzetek alapján.
Önálló vagy csoportban létrehozott alkotás rövid bemutatása és értékelése (például közös plakát).
Az összefüggő beszéd létrehozásakor a begyakorolt nyelvi eszközök használata, ismerős
helyzetekben ezek egyszerű átrendezése, kibővítése.
A helyes kiejtés gyakorlása autentikus hangzóanyag segítségével.
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások
Rövid történetek, témakifejtés, képleírás, élménybeszámoló, véleménynyilvánítás, bejelentés,
csoportos előadás vagy prezentáció, projekt bemutatása.

Fejlesztési egység
Előzetes tudás

Olvasott szöveg értése
A1, azaz a tanuló megérti egyszerű leírások, üzenetek, útleírások fő
gondolatait, alapvető információkat keres nagyon egyszerű
szövegekben. Tudja, hogy a szövegek címe, megformálása, a hozzá
tartozó képek segítenek a szöveg megértésében.

Az adott helyzetben fontos konkrét információk megtalálása egyszerű,
ismerős témákról írt autentikus szövegekben;
A tematikai egység
egyszerű instrukciók megértése, a fontos információk kiszűrése
nevelési-fejlesztési céljai
egyszerű magánlevelekből, e-mailekből és rövid eseményeket
tartalmazó szövegekből.
A fejlesztés tartalma
Konkrét információk megértése rövid, egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazott, mindennapi
szövegekben (például hirdetések, prospektusok, étlap, menetrend).

Lényeges információk megtalálása egyszerű, ismerős témákkal kapcsolatos magánlevelekben, emailekben, brosúrákban és rövid, eseményeket tartalmazó újságcikkekben.
A közhasználatú táblák és feliratok megértése utcán, nyilvános helyeken és iskolában.
A mindennapi életben előforduló egyszerű használati utasítások, instrukciók megértése.
Közismert témákhoz kapcsolódó konkrét információk keresése honlapokon.
Egyszerű, rövid történetek, mesék, versek és egyszerűsített célnyelvi irodalmi művek olvasása.
Alapvető szövegértési stratégiák használata, például a nemzetközi és a más nyelven tanult szavak,
a várható vagy megjósolható információk keresése, továbbá a logikai, illetve időrendi
kapcsolatokra utaló szavak felismerése.
Az autentikus szövegek jellegéből fakadó ismeretlen fordulatok kezelése a szövegben.
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások
Hirdetések, plakátok, nyomtatványok, egyszerű üzenetek, útleírások, képeslapok, feliratok,
étlapok, menetrendek, egyszerű biztonsági előírások, eseményeket leíró újságcikkek, hagyományos
és elektronikus magánlevelek, internetes fórumok hozzászólásai, képregények, ismeretterjesztő
szövegek, egyszerűsített irodalmi szövegek, történetek, versek, dalszövegek.
Fejlesztési egység
Előzetes tudás

Íráskészség
A1, azaz a tanuló minta alapján néhány közismert műfajban egyszerű és
rövid, tényközlő szövegeket ír őt érdeklő, ismert témákról.

Összefüggő mondatokat írása a közvetlen környezetével kapcsolatos
témákról;
az írás kommunikációs eszközeként történő használata egyszerű
A tematikai egység
interakciókban;
nevelési-fejlesztési
ismerős témákhoz kapcsolódó gondolatok egyszerű kötőszavakkal
céljai
összekapcsolt mondatsorokban, írásban történő kifejezése;
minta alapján néhány műfajban egyszerű és rövid, tényközlő szövegek írása
őt érdeklő, ismert témákról.
A fejlesztés tartalma
Szavak és rövid, jól olvasható szövegek másolása és diktálás utáni leírása.
Egyszerű, rövid szövegből vázlat készítése.
Egyszerű szerkezetű, összefüggő mondatok írása a tanuló közvetlen környezetével kapcsolatos
témákról, különböző szövegtípusok létrehozása (például leírás, élménybeszámoló, párbeszéd).
Egyszerű írásos minták követése; aktuális, konkrét és egyszerű tartalmakkal való megtöltésük.
Formanyomtatvány kitöltése a tanuló és mások alapvető személyes adataival.
Az írás egyszerű tagolása: rövid bevezetés és lezárás.
Közvetlen szükségletekhez kapcsolódó témákról rövid, egyszerű feljegyzés, üzenet készítése
állandósult kifejezések használatával.
Személyes információt, tényt, véleményt kifejező rövid üzenet, komment írása (például internetes
fórumon, blogban).
Egyszerű levél, e-mail írása (például köszönetnyilvánítás, elnézéskérés, információközlés, vagy
programegyeztetés) a legalapvetőbb szerkezeti és stílusjegyek követésével (például megszólítás,
elköszönés).
Rövid, egyszerű önéletrajz írása.
Kreatív, önkifejező műfajokkal való kísérletezés (például vers, rap, rigmus, dalszöveg, rövid
jelenet írása, illetve átírása).
Kész szövegekből hasznos fordulatok kiemelése és saját írásában való alkalmazása.
A mondanivaló közvetítése egyéb vizuális eszközökkel (például nyilazás, kiemelés, központozás,
internetes/SMS rövidítés, emotikon, rajz, ábra, térkép, kép).
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások
Hagyományos és elektronikus nyomtatványok, listák, hagyományos és elektronikus képeslapok,

poszter szövegek, képaláírások, üzenetek, SMS-ek/MMS-ek, levelek, e-mailek vagy internes
profilok, üzenetek, internetes bejegyzések, instrukciók, történetek, elbeszélések, mesék, leírások,
versek, rapszövegek, rigmusok, dalszövegek, jelenetek.
A továbbhaladás feltételei a 11. évfolyam végén
Biztos A2 szintű nyelvtudás. A tanuló követi a célnyelvi óravezetést, megérti az ismerős
szavakat és alapvető fordulatokat, amelyek a személyére, családjára vagy a közvetlen
környezetében előforduló konkrét dolgokra vonatkoznak. Képes egyszerű nyelvi eszközökkel,
begyakorolt beszédfordulatokkal kommunikálni, személyes adatokra vonatkozó kérdéseket feltenni,
és ezeket megválaszolni. Képes saját magához és közvetlen környezetéhez kötődő, ismert témákról
röviden, önállóan beszélni egyszerű, begyakorolt fordulatokkal, szerkezetekkel.
Megérti az ismert neveket, szavakat, és az egyszerű szövegek egyszerű mondatait. Megérti
az egyszerű leírások, üzenetek, útleírások gondolatmenetét az ismerős szavak, esetleg képek
segítségével. Képes minta alapján néhány közismert műfajban egyszerű és rövid, tényközlő
szövegeket írni őt érdeklő, ismert témákról.
A továbbhaladás feltételei a 12. évfolyam végén
B1 szintű nyelvtudás.
A tanuló legyen képes
- az ismert szavak, a leggyakoribb fordulatok megértésére; a rövid, világos, egyszerű
megnyilatkozások, szóbeli közlések lényegének megértésére; néhány, a megértést segítő alapvető
stratégia egyre önállóbb alkalmazása.
- kommunikálni egyszerű és közvetlen információcserét igénylő feladatokban számára
ismert témákról egyszerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt beszédfordulatokkal; részt venni rövid
beszélgetésekben; kérdésesket feltenni és válaszolni kiszámítható, mindennapi helyzetekben;
gondolatok és információk cseréjére ismerős témákról; egyre több kompenzációs stratégia tudatos
alkalmazására; rövid, összefüggő beszédre egyre bővülő szókinccsel, egyszerű beszédfordulatokkal
magáról és közvetlen környezetéről; megértetnie magát az B1-es szintnek megfelelő témakörökben;
a célnyelvi normához közelítő kiejtés, intonáció és beszédtempó alkalmazására.
- fontos konkrét információk megtalálására egyszerű, ismerős témákról írt autentikus
szövegekben; egyszerű instrukciók megértésére, a fontos információk kiszűrésére egyszerű
magánlevelekből, e-mailekből és rövid eseményeket tartalmazó szövegekből.
- összefüggő mondatokat írására a közvetlen környezetével kapcsolatos témákról; az írás
kommunikációs eszközeként történő használatára egyszerű interakciókban; ismerős témákhoz
kapcsolódó gondolatok egyszerű kötőszavakkal összekapcsolt mondatsorokban, írásban történő
kifejezésére; minta alapján néhány műfajban egyszerű és rövid, tényközlő szövegek írására őt
érdeklő, ismert témákról.
A fejlesztés várt eredményei a 12. évfolyam végén
B1szintű nyelvtudás.
A tanuló képes egyszerű hangzó szövegekből kiszűrni a lényeget és néhány konkrét információt.
Részt tud venni nagyon rövid beszélgetésekben, képes feltenni és megválaszolni kérdéseket
kiszámítható, mindennapi helyzetekben, képes gondolatokat és információt cserélni ismerős
témákról.
Képes ismerős témakörökben rövid összefüggő szóbeli megnyilatkozásra egyszerű, begyakorolt
mondatszerkezetek, betanult fordulatok, alapvető szókincs segítségével.
Megért ismerős témákról írt rövid szövegeket, megtalálja a szükséges információkat egyszerű
szövegekben, különböző szövegtípusokban.
Összefüggő mondatokat, rövid tényközlő szöveget ír hétköznapi, őt érintő témákról minta alapján.

Nyelvi előkészítővel induló emelt szintű nyelvi képzés
A második idegen nyelv tantárgy óraszámai
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9/Ny. évfolyam
A 9. évfolyamon kezdődő második idegennyelv-tanítás elsődleges célja a tanulók idegen
nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása az új nyelven. Az élő idegen nyelvek
tanításába a tantárgy jellegéből adódóan minden egyéb kulcskompetencia és a Nemzeti
alaptantervben megfogalmazott nevelési cél beépíthető. A 10. évfolyam végére a tanulók tudása a
második nyelvből is lehetővé teszi, hogy a körülöttük lévő világról idegen nyelven is információt
szerezzenek. A különböző célok és tartalmak idegen nyelvi fejlesztésében segítenek eligazodni a
témakörök táblázatában megadott kapcsolódási pontok. Ebben a képzési szakaszban a NAT
fejlesztési területei és nevelési céljai a tanulók életéhez és környezetéhez kapcsolódó témák
feldolgozása során valósíthatók meg. Tudatosítani kell, hogy a nyelvtudás kulcskompetencia, amely
segítséget nyújt a boldoguláshoz a magánéletben és a tanulásban csakúgy, mint később a szakmai
pályafutás során.
A második idegen nyelv tanulásának megkezdésekor a tanulók már rendelkeznek
nyelvtanulási tapasztalattal, és az újonnan kezdett nyelv egyes elemeit könnyebben megérthetik az
első idegen nyelv segítségével. Érdemes már a kezdeti időszakban is építeni az első idegen nyelvből
szerzett ismeretekre, készségekre, stratégiákra, és fontos a nyelvtanulási motiváció ébren tartása is.
A második idegen nyelvből a gimnázium 10. évfolyamának végére a tanulóknak el kell
jutniuk az európai hatfokú skála második szintjére, az A2 tudásszintre, amely megfelelő alapul
szolgál ahhoz, hogy a gimnáziumi tanulmányok végére a második nyelvből is elérjék a
minimumként előírt B1-B2 szintet.
A tanulók motivációját növeli, ha a nyelvoktatás lehetőséget biztosít az őket érdeklő
tantárgyi tartalmak célnyelvi feldolgozására és a kommunikációs és információs technológiák
használatára. Tudatosítani kell a nyelvórai és az iskolán kívüli nyelvtanulás lehetőségeit, hogy ez is
segítse a tanulókat az önálló nyelvtanulóvá válás útján.
Ebben a nyelvtanítási szakaszban is fontosak a korosztályi sajátosságok. A tanárnak
figyelembe kell vennie, hogy a legtöbb tanuló az önkeresés időszakát éli, kritikus önmagával
szemben, erősek a kortárs csoport hatásai. Ugyanakkor építhet a tanár a tanulók nyelvi
kreativitására, problémamegoldó és kritikai gondolkodására is. A nyelvoktatás sikerében
meghatározóak a motivációt felkeltő és fenntartó órai tevékenységek, a változatos interakciós
formák, a nyelvi órák elfogadó légköre, a pozitív visszajelzések és a konstruktív támogatás.
Ugyancsak hathatós segítséget jelent a tanulók számára, ha gyakorlatot szereznek az önértékelés és
a társértékelés módszereinek alkalmazásában, sikeres próbálkozásaik tudatosításában és hibáik
felismerésében, azok önálló javításában.
Fejlesztési egység
Előzetes tudás

Hallott szöveg értése
Az iskolán kívül, az iskoláztatás során és az első idegen nyelv tanulása
közben szerzett tapasztalatok, ismeretek, készségek, motiváció. A tanuló
már megért bizonyos célnyelvi fordulatokat, amelyek az anyanyelvében
vagy első tanult idegen nyelvében is használatosak.

Az eleinte nonverbális eszközökkel is támogatott célnyelvi óravezetés
A tematikai egység követése, a rövid, egyszerű tanári utasítások megértése;
nevelési-fejlesztési az ismerős témákhoz kapcsolódó egyszerű közlések és kérdések megértése;
az egyszerű, konkrét, mindennapi helyzetekhez kapcsolódó közlésekből az
céljai
alapvető fordulatok kiszűrése.
A fejlesztés tartalma
A rövid és egyszerű, az osztálytermi rutincselekvésekre, a közös munka megszervezésére
vonatkozó tanári utasítások megértése.
Egyszerű, konkrét mindennapi szükségletekre vonatkozó kifejezések megértése világos beszédben,
az ismert témakörökhöz kapcsolódó, egyszerű szövegekben.
Egyszerű instrukciók, útbaigazítások követése, egyszerű, személyes kérdések megértése világos
beszéd esetén.
A korosztálynak megfelelő, ismert témakörökhöz kapcsolódó, rövid, egyszerű autentikus szövegek
bemutatásának aktív követése; a tanult nyelvi elemek felismerése; következtetés levonása a
szövegfajtára, a témára és a lehetséges tartalomra vonatkozóan.
A számok, árak, alapvető mennyiségek, az idő kifejezésének megértése.
Alapvető stratégiák alkalmazása, például rövid hallott szövegben ismeretlen elemek jelentésének
kikövetkeztetése; az ismert szavak, a beszédhelyzetre, a szereplőkre vonatkozó információk, a
hallott szövegeket kísérő nonverbális elemek (például képek, képsorok, tárgyak, testbeszéd,
hanglejtés) felhasználása a szöveg megértéséhez.
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások
Közlemények, párbeszédek, instrukciók, figyelmeztetések, útbaigazítások, kisfilmek, rajz- és
animációs filmek, rövid részletek a médiából, egyszerű dalok, versek, találós kérdések, viccek.
Fejlesztési egység
Előzetes tudás

Szóbeli interakció
Az iskolán kívül, az iskoláztatás során és az első idegen nyelv tanulása
közben szerzett tapasztalatok, ismeretek, készségek, motiváció.

A beszédszándék kifejezése egyszerű nyelvi eszközökkel, bővülő
szókinccsel és nonverbális elemekkel támogatva;
A tematikai egység személyes adatokra vonatkozó kérdésfeltevés, és egyszerű nyelvi
nevelési-fejlesztési eszközökkel válaszadás a hozzá intézett kérdésekre;
kommunikáció nagyon egyszerű, begyakorolt nyelvi panelekkel;
céljai
törekvés a célnyelvi normához közelítő kiejtésre, intonációra és
beszédtempóra.
A fejlesztés tartalma
Konkrét, egyszerű, mindennapos kifejezések megértése, ha a partner közvetlenül a tanulóhoz
fordul, és világosan, lassan, ismétlésekkel beszél.
A gondosan megfogalmazott, lassan elmondott, a tanulóhoz intézett kérdések és utasítások
megértése, rövid, egyszerű útbaigazítások adása és követése.
Részvétel egyszerű beszélgetésben szükség szerinti lassú ismétléssel, körülírással vagy
módosítással.
Egyszerű, az osztálytermi rutincselekvésekhez kapcsolódó kommunikáció.
Beszédszándék kifejezése verbális és nonverbális eszközökkel (például bemutatkozás, bemutatás,
valamint az üdvözlés és elköszönés alapvető formáinak használata, kérés, kínálás, érdeklődés
mások hogyléte felől, reagálás hírekre).
Egyszerű kérdések és állítások megfogalmazása, válaszadás, reagálás.
Betanult beszédfordulatok alkalmazása, elemi információk kérésére és nyújtására például a
tanulóról, beszélgetőpartneréről, lakóhelyről, a családtagok foglalkozásáról.
A számok, árak, alapvető mennyiségek, idő kezelése.
Érdeklődés árucikkek áráról, egyszerű vásárlási párbeszédek, néhány mondatos

telefonbeszélgetések lebonyolítása.
A beszélgetés strukturálásának néhány egyszerű eleme, például beszélgetés kezdeményezése,
figyelemfelhívás.
Egyszerű nyelvtani szerkezetek és mondatfajták betanult készletének szűk körű alkalmazása;
szavak, illetve szócsoportok összekapcsolása nagyon alapvető lineáris kötőszavakkal.
Nagyon rövid, különálló, többnyire előre betanult megnyilatkozások.
Egyszerű jelenetek közös előadása.
Magyarázat, segítség, ismétlés kérése metakommunikációs eszközökkel.
Metakommunikációs és vizuális eszközök használata a mondanivaló támogatására.
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások
Rövid társalgás, rövid tranzakciós és informális párbeszédek, szerepjátékok, betanult jelenetek,
információ hiányán illetve különbözőségén alapuló szövegek.

Fejlesztési egység

Összefüggő beszéd

Előzetes tudás

Az iskolán kívül, az iskoláztatás során és az első idegen nyelv tanulása
közben szerzett tapasztalatok, ismeretek, készségek, motiváció.

Saját magához és közvetlen környezetéhez kötődő, ismert témákról
egyszerű, begyakorolt fordulatokkal rövid megnyilatkozások;
A tematikai egység
munkájának egyszerű nyelvi eszközökkel történő bemutatása;
nevelési-fejlesztési céljai
a célnyelvi normához közelítő kiejtés, intonáció és beszédtempó
alkalmazása.
A fejlesztés tartalma
Ismerős, személyes témák (saját maga, család, iskola, ismerős helyek, emberek és tárgyak) leírása
szóban.
Rövid, egyszerű szövegek felolvasása és emlékezetből történő elmondása.
Történet elmesélése, élménybeszámoló, előre megírt szerep eljátszása egyszerű nyelvtani
szerkezetekkel, mondatfajtákkal.
Konkrét szituációkra vonatkozó, különálló szavakból és fordulatokból álló szókincs alkalmazása,
ezek összekapcsolása az alapvető lineáris kötőszavakkal.
A helyes kiejtés gyakorlása autentikus hangzóanyag segítségével.
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások
Rövid történetek, témakifejtés, dalok, versek, mondókák, rapszövegek, rövid prezentációk és
projektek csoportos bemutatása.

Fejlesztési egység

Olvasott szöveg értése

Az iskolán kívül, az iskoláztatás során és az első idegen nyelv tanulása
közben szerzett tapasztalatok, ismeretek, készségek, motiváció.
Előzetes tudás
Különböző szövegfajták olvasásában való jártasság a tanuló anyanyelvén és
az első idegen nyelven.
Az ismert nevek, szavak és mondatok megértése egyszerű szövegekben;
A tematikai egység az egyszerű leírások, üzenetek, útleírások fő gondolatainak megértése az
nevelési-fejlesztési ismerős szavak, esetleg képek segítségével;
a korosztálynak megfelelő témájú, egyszerű autentikus szöveg lényegének
céljai
megértése, a szövegből néhány alapvető információ kiszűrése.
A fejlesztés tartalma

Egyszerű, mindennapi szövegekben (például feliratokon) az ismerős nevek, szavak és egyszerű
fordulatok, a nemzetközi és a más nyelven tanult szavak felismerése.
Egyszerű információkat tartalmazó, rövid leíró szövegek fő gondolatának megértése, például
hirdetésekben, plakátokon vagy katalógusokban.
Egyszerű, írott, képekkel támogatott instrukciók követése.
Egyszerű üzenetek, például képeslapok szövegének megértése.
Nyomtatványok, űrlapok személyes adatokra vonatkozó kérdéseinek megértése.
Egyszerű, írásos útbaigazítások, útleírások követése.
Az alapvető olvasási stratégiák alkalmazása, például az ismerős nevek, szavak és alapvető
fordulatok összekapcsolása, szükség esetén a szöveg különböző részeinek újraolvasása, a
szövegekhez kapcsolódó képek, képaláírások, címek, a vizuális információk felhasználása a szöveg
megértéséhez.
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások
Hirdetések, reklámok, plakátok, névjegykártyák, feliratok, versek, dalszövegek, újságfőcímek,
könyv- és filmcímek, szöveges karikatúrák, képregények, viccek, nagyon egyszerű katalógusok,
nyomtatványok, egyszerű üzenetek, útleírások, képeslapok.

Fejlesztési egység

Íráskészség
Az iskolán kívül, az iskoláztatás során és az első idegen nyelv tanulása
közben szerzett tapasztalatok, ismeretek, készségek, motiváció. Bizonyos
Előzetes tudás
írásbeli műfajok és jellegzetességeik ismerete. Az írást illetően esetleg már
kialakult attitűdök.
Ismert témáról rövid, egyszerű mondatok írása;
A tematikai egység
írásban személyes adatokra vonatkozó egyszerű kérdésekre válaszadás;
nevelési-fejlesztési
minta alapján néhány közismert műfajban egyszerű és rövid, tényközlő
céljai
szövegek írása őt érdeklő, ismert témákról.
A fejlesztés tartalma
Szavak és rövid, jól olvasható szövegek másolása.
Lista írása.
Egyszerű fordulatok és mondatok írása a legegyszerűbb nyelvi szerkezetek használatával (például
hol lakik, mit csinál a tanuló vagy mások).
Adatok kérése és megadása írásban (például számok, dátumok, időpont, név, nemzetiség, cím,
életkor); formanyomtatványok kitöltése.
Rövid, egyszerű üdvözlő szöveg, üzenet írása.
Személyes információt, tényt, tetszést vagy nem tetszést kifejező rövid üzenet, komment írása
(például internetes fórumon, blogban).
Egyszerű levél, e-mail írása a legfontosabb formai elemek betartásával (például címzés, a
kommunikáció tárgyának megjelölése, a címzett megszólítása, búcsúzás).
Kreatív, önkifejező műfajokkal való kísérletezés (például listavers, rapszöveg, rigmus, dalszöveg,
rövid jelenet) írása, illetve átírása.
Egyszerű írásos minták követése, aktuális, konkrét és egyszerű tartalmakkal való megtöltése.
Kész szövegekből hasznos fordulatok kiemelése, alkalmazása.
A mondanivaló közvetítése egyéb vizuális eszközökkel (például nyilazás, kiemelés, központozás,
internetes/SMS rövidítés, emotikon, rajz, ábra, térkép, kép).
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások
Hagyományos és elektronikus nyomtatványok, űrlapok, listák, hagyományos és elektronikus
képeslapok, poszterszövegek, képaláírások, üzenetek, SMS-ek/MMS-ek, levelek, e-mailek vagy
internes profilok, üzenetek, internetes bejegyzések, instrukciók, versek; rapszövegek, rigmusok,
dalszövegek, jelenetek.

A továbbhaladás feltételei a 9/Ny. évfolyam végén
A1 szintű nyelvtudás. A tanuló megérti a célnyelvi óravezetést, az ismert témákhoz
kapcsolódó kérdéseket, rövid megnyilatkozásokat, szövegeket. Egyszerű nyelvi eszközökkel,
begyakorolt beszédfordulatokkal kommunikál. Felkészülés után elmond rövid szövegeket. Közös
feldolgozás után megérti az egyszerű olvasott szövegek lényegét, tartalmát. Ismert témáról rövid,
egyszerű mondatokat ír, mintát követve önálló írott szövegeket alkot.
9-10. évfolyam
A 9-10. évfolyamon folytatódó nyelvoktatás legfontosabb célja a tanulók idegen nyelvi
kommunikatív kompetenciájának további fejlesztése. Az élő idegen nyelv jellegéből adódóan a
nyelvoktatásba tartalmát és céljait tekintve minden egyéb kulcskompetencia és a Nemzeti
alaptantervben megfogalmazott nevelési cél beépíthető. A középiskolai tanulmányok végére a
tanulók kellő tapasztalattal és tudással rendelkeznek ahhoz, hogy a körülöttük lévő világot tágabb
kontextusban is értelmezni tudják, nyelvi ismereteiknek köszönhetően széleskörű
információszerzésre és viszonyításra is képesek. A középiskolai évekre egységesen meghatározott
témakörökhöz a megadott szempontok segítenek eligazodni abban, hogyan valósíthatók meg az
idegen nyelvek oktatása során a NAT-ban meghatározott fejlesztési célok, és hogyan fejleszthetők a
kulcskompetenciák a nyelvtanítás során.
A második idegen nyelvből a középiskola 10. évfolyamának végére a tanulóknak el kell
jutniuk az európai hatfokú skála (KER) második szintjére, az A2 szintre.
Fejlesztési egység

Hallott szöveg értése
A1, azaz a tanuló már megért ismerős szavakat és alapvető fordulatokat,
amelyek a személyére, családjára vagy a közvetlen környezetében előforduló
Előzetes tudás
konkrét dolgokra vonatkoznak.
Az ismert szavak, a leggyakoribb fordulatok megértése, ha közvetlen,
A tematikai egység személyes dolgokról van szó;
nevelési-fejlesztési a rövid, világos, egyszerű megnyilatkozások, szóbeli közlések lényegének
megértése;
céljai
néhány, a megértést segítő alapvető stratégia egyre önállóbb alkalmazása.
A fejlesztés tartalma
Az ismert nyelvi elemekre támaszkodó, szükség szerint nonverbális elemekkel támogatott
célnyelvi óravezetés folyamatos követése (például osztálytermi rutincselekvések, a közös munka
megszervezése, eszközhasználat) és a tanári utasítások megértése.
A legfontosabb témákkal kapcsolatos fordulatok és kifejezések megértése (például alapvető
személyes és családi adatok, vásárlás, közvetlen környezet, foglalkozás).
A lényeges információ megértése és kiszűrése kiszámítható, hétköznapi témákról szóló rövid
hangfelvételekből, ha a megszólalók lassan és világosan beszélnek.
Az egyszerű, begyakorolt beszélgetésekbe való bekapcsolódáshoz szükséges alapvető információk
megértése.
Lassú és világos, köznapi beszélgetés témájának megértése.
Ismerős témákról folyó, világos, köznyelvi beszéd megértése, szükség esetén visszakérdezés
segítségével.
Egyszerű útbaigazítás megértése például gyalogos közlekedés vagy tömegközlekedés használata
esetén.
Telefonbeszélgetésben az alapvető információk megértése (hívás tárgya, kit kell keresni stb.).
A tényközlő televíziós és rádiós hírműsorok témaváltásainak követése, a tartalom lényegének
megértése.

Különböző beszélők egyre nagyobb biztonsággal való megértése, amennyiben azok a célnyelvi
normának megfelelő kiejtéssel, a tanuló nyelvi szintjéhez igazított tempóban, szükség esetén
szüneteket tartva és a lényegi információkat megismételve beszélnek.
Alapvető stratégiák használata, például az ismeretlen szavak jelentésének kikövetkeztetése a
szövegösszefüggésből, a nemzetközi vagy más nyelven tanult szavak felhasználása a hangzó
szöveg megértéséhez, a várható vagy a megjósolható információk keresése.
A vizuális elemek (képek, gesztusok, mimika, testbeszéd) felhasználása a szövegértés
támogatására.
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások
Üzenetek, útbaigazítás, rövid részletek a médiából (például időjárás-jelentés, interjúk, riportok),
dalok, kisfilmek, rajz- és animációs filmek, történetek, versek, párbeszédek.

Fejlesztési egység

Szóbeli interakció
A1 nyelvi szint, azaz egyszerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt
beszédfordulatokkal folytatott kommunikáció. Személyes adatokra
Előzetes tudás
vonatkozó kérdések és válaszok.
Kommunikáció egyszerű és közvetlen információcserét igénylő feladatokban
számára ismert témákról egyszerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt
beszédfordulatokkal;
részvétel rövid beszélgetésekben;
A tematikai egység
kérdésfeltevés és válaszadás kiszámítható, mindennapi helyzetekben;
nevelési-fejlesztési
gondolatok és információk cserélje ismerős témákról;
céljai
egyre több kompenzációs stratégia tudatos alkalmazása, hogy megértesse
magát, illetve megértse beszédpartnerét;
törekvés a célnyelvi normához közelítő kiejtésre, intonációra és
beszédtempóra.
A fejlesztés tartalma
Kapcsolatok létesítése: üdvözlés, elköszönés, bemutatkozás, mások bemutatása.
Beszélgetés kezdeményezése, fenntartása és befejezése egyszerű módon.
A mindennapi élet gyakran előforduló feladatainak megoldása (például utazás, útbaigazítás,
szállás, étkezés, vásárlás, bank).
Mindennapos gyakorlati kérdések megvitatása (például barátok meghívása, programok szervezése,
megvitatása), egyszerű, mindennapi információk megszerzése és továbbadása.
Érzések egyszerű kifejezése, köszönetnyilvánítás, egyszerű tanácsok kérése és adása.
Vélemény egyszerű kifejezése (tetszés és nemtetszés, érdeklődés mások véleménye iránt,
egyetértés és egyet nem értés)
Az alapvető kommunikációs szükségletekhez, egyszerű, begyakorolt tranzakciók lebonyolításához
elegendő szókincs és néhány egyszerű szerkezet helyes használata.
A leggyakrabban előforduló kötőszavak alkalmazása szócsoportok és egyszerű mondatok
összekapcsolására.
A célnyelv tudatos használata a tanórai tevékenységek során a tanárral és a társakkal.
Lehetőség esetén kapcsolatfelvétel, rövid társalgásban való részvétel célnyelvi beszélőkkel.
Rákérdezés a meg nem értett kulcsszavakra vagy fordulatokra, ismétlés kérése megértés
hiányában.
Metakommunikációs és vizuális eszközök használata a mondanivaló támogatására.
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások
Szerepjátékok, társasjátékok, dramatizált jelenetek, rövid társalgás, véleménycsere,
információcsere, tranzakciós és informális párbeszédek.
Fejlesztési egység

Összefüggő beszéd

Előzetes tudás

A1, azaz a tanuló bemutatja magát és környezetét egyszerű fordulatokkal és
mondatokkal.

Rövid, összefüggő beszéd egyre bővülő szókinccsel, egyszerű
A tematikai egység beszédfordulatokkal magáról és közvetlen környezetéről;
nevelési-fejlesztési megértetés a szintnek megfelelő témakörökben;
a célnyelvi normához közelítő kiejtés, intonáció és beszédtempó
céljai
alkalmazása.
A fejlesztés tartalma
Egyre bővülő szókinccsel, egyszerű nyelvi elemekkel megfogalmazott szöveg elmondása ismert
témákról, felkészülés után.
Történetmesélés, élménybeszámoló egyszerű nyelvtani szerkezetekkel, mondatfajtákkal.
A mindennapi környezet (emberek, helyek, család, iskola, állatok), továbbá tervek, szokások,
napirend és személyes tapasztalatok bemutatása.
Egyszerű állítások, összehasonlítások, magyarázatok, indoklások megfogalmazása.
Csoportos előadás vagy prezentáció jegyzetek alapján.
Önálló vagy csoportban létrehozott alkotás rövid bemutatása és értékelése (például közös plakát).
Az összefüggő beszéd létrehozásakor a begyakorolt nyelvi eszközök használata, ismerős
helyzetekben ezek egyszerű átrendezése, kibővítése.
A helyes kiejtés gyakorlása autentikus hangzóanyag segítségével.
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások
Rövid történetek, témakifejtés, képleírás, élménybeszámoló, véleménynyilvánítás, bejelentés,
csoportos előadás vagy prezentáció, projekt bemutatása.

Fejlesztési egység

Olvasott szöveg értése
A1, azaz a tanuló megérti egyszerű leírások, üzenetek, útleírások fő
gondolatait, alapvető információkat keres nagyon egyszerű
Előzetes tudás
szövegekben. Tudja, hogy a szövegek címe, megformálása, a hozzá
tartozó képek segítenek a szöveg megértésében.
Az adott helyzetben fontos konkrét információk megtalálása egyszerű,
ismerős témákról írt autentikus szövegekben;
A tematikai egység
egyszerű instrukciók megértése, a fontos információk kiszűrése
nevelési-fejlesztési céljai
egyszerű magánlevelekből, e-mailekből és rövid eseményeket
tartalmazó szövegekből.
A fejlesztés tartalma
Konkrét információk megértése rövid, egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazott, mindennapi
szövegekben (például hirdetések, prospektusok, étlap, menetrend).
Lényeges információk megtalálása egyszerű, ismerős témákkal kapcsolatos magánlevelekben, emailekben, brosúrákban és rövid, eseményeket tartalmazó újságcikkekben.
A közhasználatú táblák és feliratok megértése utcán, nyilvános helyeken és iskolában.
A mindennapi életben előforduló egyszerű használati utasítások, instrukciók megértése.
Közismert témákhoz kapcsolódó konkrét információk keresése honlapokon.
Egyszerű, rövid történetek, mesék, versek és egyszerűsített célnyelvi irodalmi művek olvasása.
Alapvető szövegértési stratégiák használata, például a nemzetközi és a más nyelven tanult szavak,
a várható vagy megjósolható információk keresése, továbbá a logikai, illetve időrendi
kapcsolatokra utaló szavak felismerése.
Az autentikus szövegek jellegéből fakadó ismeretlen fordulatok kezelése a szövegben.
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások
Hirdetések, plakátok, nyomtatványok, egyszerű üzenetek, útleírások, képeslapok, feliratok,

étlapok, menetrendek, egyszerű biztonsági előírások, eseményeket leíró újságcikkek, hagyományos
és elektronikus magánlevelek, internetes fórumok hozzászólásai, képregények, ismeretterjesztő
szövegek, egyszerűsített irodalmi szövegek, történetek, versek, dalszövegek.
Fejlesztési egység
Előzetes tudás

Íráskészség
A1, azaz a tanuló minta alapján néhány közismert műfajban nagyon egyszerű
és rövid, tényközlő szövegeket ír őt érdeklő, ismert témákról.

Összefüggő mondatokat írása a közvetlen környezetével kapcsolatos
témákról;
az írás kommunikációs eszközeként történő használata egyszerű
A tematikai egység
interakciókban;
nevelési-fejlesztési
ismerős témákhoz kapcsolódó gondolatok egyszerű kötőszavakkal
céljai
összekapcsolt mondatsorokban, írásban történő kifejezése;
minta alapján néhány műfajban egyszerű és rövid, tényközlő szövegek írása
őt érdeklő, ismert témákról.
A fejlesztés tartalma
Szavak és rövid, jól olvasható szövegek másolása és diktálás utáni leírása.
Egyszerű, rövid szövegből vázlat készítése.
Egyszerű szerkezetű, összefüggő mondatok írása a tanuló közvetlen környezetével kapcsolatos
témákról, különböző szövegtípusok létrehozása (például leírás, élménybeszámoló, párbeszéd).
Egyszerű írásos minták követése; aktuális, konkrét és egyszerű tartalmakkal való megtöltésük.
Formanyomtatvány kitöltése a tanuló és mások alapvető személyes adataival.
Az írás egyszerű tagolása: rövid bevezetés és lezárás.
Közvetlen szükségletekhez kapcsolódó témákról rövid, egyszerű feljegyzés, üzenet készítése
állandósult kifejezések használatával.
Személyes információt, tényt, véleményt kifejező rövid üzenet, komment írása (például internetes
fórumon, blogban).
Egyszerű levél, e-mail írása (például köszönetnyilvánítás, elnézéskérés, információközlés, vagy
programegyeztetés) a legalapvetőbb szerkezeti és stílusjegyek követésével (például megszólítás,
elköszönés).
Rövid, egyszerű önéletrajz írása.
Kreatív, önkifejező műfajokkal való kísérletezés (például vers, rap, rigmus, dalszöveg, rövid
jelenet írása, illetve átírása).
Kész szövegekből hasznos fordulatok kiemelése és saját írásában való alkalmazása.
A mondanivaló közvetítése egyéb vizuális eszközökkel (például nyilazás, kiemelés, központozás,
internetes/SMS rövidítés, emotikon, rajz, ábra, térkép, kép).
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások
Hagyományos és elektronikus nyomtatványok, listák, hagyományos és elektronikus képeslapok,
poszterszövegek, képaláírások, üzenetek, SMS-ek/MMS-ek, levelek, e-mailek vagy internes
profilok, üzenetek, internetes bejegyzések, instrukciók, történetek, elbeszélések, mesék, leírások,
versek, rapszövegek, rigmusok, dalszövegek, jelenetek.
A továbbhaladás feltételei a 9. évfolyam végén
A1 szintű nyelvtudás. A tanuló követi a gazdagodó célnyelvi óravezetést, megérti az ismerős
szavakat és alapvető fordulatokat, amelyek a személyére, családjára vagy a közvetlen
környezetében előforduló konkrét dolgokra vonatkoznak. Képes egyszerű nyelvi eszközökkel,
begyakorolt beszédfordulatokkal kommunikálni, személyes adatokra vonatkozó kérdéseket feltenni,
és ezeket megválaszolni. Képes saját magához és közvetlen környezetéhez kötődő, ismert témákról
röviden, önállóan beszélni egyszerű, begyakorolt fordulatokkal, szerkezetekkel.
Megérti az ismert neveket, szavakat, és az egyszerű szövegek egyszerű mondatait. Megérti
az egyszerű leírások, üzenetek, útleírások gondolatmenetét az ismerős szavak, esetleg képek

segítségével. Képes minta alapján néhány közismert műfajban egyszerű és rövid, tényközlő
szövegeket írni őt érdeklő, ismert témákról.
A továbbhaladás feltételei a 10. évfolyam végén
A2 szintű nyelvtudás. A tanuló képes egyszerű hangzó szövegekből kiszűrni a lényeget és
néhány konkrét információt. Részt tud venni nagyon rövid beszélgetésekben, képes feltenni és
megválaszolni kérdéseket kiszámítható, mindennapi helyzetekben, képes gondolatokat és
információt cserélni ismerős témákról. Képes ismerős témakörökben rövid összefüggő szóbeli
megnyilatkozásra egyszerű, begyakorolt mondatszerkezetek, betanult fordulatok, alapvető szókincs
segítségével. Megért ismerős témákról írt rövid szövegeket, megtalálja a szükséges információkat
egyszerű szövegekben, különböző szövegtípusokban. Összefüggő mondatokat, rövid tényközlő
szöveget ír hétköznapi, őt érintő témákról minta alapján.
A fejlesztés várt eredményei a két évfolyamos ciklus végén
A2 szintű nyelvtudás.
A tanuló képes egyszerű hangzó szövegekből kiszűrni a lényeget és néhány konkrét információt.
Részt tud venni nagyon rövid beszélgetésekben, képes feltenni és megválaszolni kérdéseket
kiszámítható, mindennapi helyzetekben, képes gondolatokat és információt cserélni ismerős
témákról.
Képes ismerős témakörökben rövid összefüggő szóbeli megnyilatkozásra egyszerű, begyakorolt
mondatszerkezetek, betanult fordulatok, alapvető szókincs segítségével.
Megért ismerős témákról írt rövid szövegeket, megtalálja a szükséges információkat egyszerű
szövegekben, különböző szövegtípusokban.
Összefüggő mondatokat, rövid tényközlő szöveget ír hétköznapi, őt érintő témákról minta alapján.

11–12. évfolyam
Az idegen nyelv jellegéből adódóan a nyelvoktatásba tartalmát és céljait tekintve minden
egyéb kulcskompetencia és a Nemzeti alaptantervben megfogalmazott nevelési cél beépíthető. A
gimnáziumi tanulmányok végére a tanulók kellő tapasztalttal és tudással rendelkeznek ahhoz, hogy
a körülöttük lévő világot tágabb kontextusban is értelmezni tudják, nyelvi ismereteiknek
köszönhetően pedig, széleskörű információszerzésre és viszonyításra képesek. A gimnáziumi
évekre egységesen meghatározott témakörökhöz megadott szempontok segítenek eligazodni abban,
hogyan valósíthatók meg az idegen nyelvek oktatása során a NAT-ban meghatározott fejlesztési
célok, és hogyan fejleszthetők a kulcskompetenciák a nyelvtanítás során. A nevelési célok közül
ezen a szinten is kiemelt fontosságú a tanulás tanítása, mivel a tanulóknak a 12. évfolyam végére
olyan tanulási képességekkel kell rendelkezniük, amelyek lehetővé teszik nyelvtudásuk önálló
fenntartását és továbbfejlesztését további tanulmányaik vagy munkájuk során, egész életükön át.
A második idegen nyelvből a gimnázium 12. évfolyamának végére a tanulóknak el kell
jutniuk az európai hatfokú skála (KER) harmadik szintjére, azaz a B1-B2 szintre. A 12. évfolyamon
lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a tanulók megismerjék a nyelvi érettségi felépítését,
követelményeit, és elsajátítsák az ezeknek megfelelő stratégiákat; megismerjék az érettségi során
használt értékelési szempontokat, és alkalmazni tudják azokat önértékeléseik során; illetve
gyakorlatot szerezzenek az érettségi vizsga feladatainak megoldásában is.
A tanulók motivációját növeli, ha a nyelvoktatás lehetőséget biztosít a tanulókat érdeklő
tantárgyi tartalmak célnyelvi feldolgozására és az infokommunikációs technológiák használatára.
A 12. évfolyam a tanulók számára a továbbtanulás vagy a munka világába történő kilépés
előtti utolsó tanév. A nyelvoktatásban is hangsúlyt kell kapnia az ezekre történő felkészítésnek, a
szükséges készségek fejlesztésének. A tanulók jövőjét érintő fontos döntésekben a nyelvtanár sokat
segíthet, például a feldolgozott témák megfelelő kiválasztásával, az ok-okozati viszonyokat,
következményeket feltáró feladatokkal.
Fejlesztési egység

Hallott szöveg értése
A2, azaz a tanuló főbb vonalaiban megérti a köznyelvi beszédet a számára
rendszeresen előforduló ismerős témákról.
Előzetes tudás Megérti a legfontosabb információkat az aktuális eseményekről szóló vagy az
érdeklődési köréhez kapcsolódó rádió- és tévéműsorokban, ha viszonylag
lassan és érthetően beszélnek.
Ismerős témákról szóló köznyelvi beszéd megértése főbb vonalaiban és egyes
részleteiben is.
Egy beszélgetés során a résztvevők világosan megfogalmazott érveinek
A tematikai
egység nevelési- megértése több beszélő esetén is.
fejlesztési céljai Fontos információk megértése azokban a rádió- és tévéműsorokban,
filmjelenetekben, amelyek aktuális eseményekről, illetve az érdeklődési körhez
kapcsolódó témákról szólnak, ha viszonylag lassan és érthetően beszélnek.
A fejlesztés tartalma
A köznyelvi beszéd főbb fordulatainak megértése rendszeresen előforduló, ismerős témák esetén.
A hallott szöveg gondolatmenetének nagy vonalakban való követése, egyes tényszerű
részinformációk megértése, amennyiben a beszéd világos, és ismerős kiejtéssel folyik.
Mindennapi társalgásban a világos beszéd követése szükség esetén visszakérdezések segítségével.
Ismerős témájú, lényegre törő előadás vagy beszéd követése.
Egyszerű műszaki információ megértése, részletes útbaigazítások követése.
Telefonbeszélgetésekben a főbb információk megértése.
Ismerős témákról szóló rádiós és televíziós hírműsorok és egyszerűbb hangfelvételek lényegének
megértése.
Egyszerű nyelvezetű film követése, amelyben a cselekményt nagyrészt a vizuális eszközök és az
események közvetítik.

A köznyelvi szövegekben az érzések, kérések és vágyak kifejezésének megértése.
A szövegértési stratégiák alkalmazása, például ismerős beszédtéma esetén az időnként előforduló
ismeretlen szavak jelentésének kitalálása a szövegösszefüggésből és a mondat jelentésének
kikövetkeztetése.
Felkészülés mindezek alkalmazására az érettségi vizsga feladatainak megoldása során.
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások
Hosszabb használati utasítások, információk, instrukciók, előadások, beszédek, viták, interjúk,
dalok, visszaemlékezések, rögzített telefonos szövegek, reklámok, viccek, tévé- és rádióműsorok,
filmelőzetesek, filmek.
Fejlesztési egység

Előzetes tudás

Szóbeli interakció
A2, azaz a tanuló felkészülés nélkül megbirkózik a mindennapi élet legtöbb
helyzetével.
Gondolatokat cserél, véleményt mond az érdeklődési körébe tartozó témákról.
Boldogul a leggyakoribb kommunikációs helyzetekben.
Stílusában, regiszterhasználatában legtöbbször alkalmazkodik a
kommunikációs helyzethez.

Önálló boldogulás a mindennapi élet legtöbb, akár váratlan helyzetében is
Gondolatokat cseréje, véleménynyilvánítás és érvelés az érdeklődési körbe
A tematikai
tartozó és általános témákról is.
egység nevelésiA leggyakoribb kommunikációs forgatókönyvek ismerete és biztonsággal
fejlesztési céljai
történő alkalmazása.
Alkalmazkodás a kommunikációs helyzethez stílusban, regiszterhasználatban.
A fejlesztés tartalma
Társalgásban való részvétel ismerős témák esetén, felkészülés nélkül.
Érzelmek kifejezése és reagálás mások érzelmeire, mint például reménykedés, csalódottság,
aggodalom, öröm.
Problémák felvetése, megvitatása, teendők meghatározása, választási lehetőségek összehasonlítása.
A tanulmányokhoz, érdeklődési körhöz kapcsolódó beszélgetésben való részvétel, információcsere,
álláspont kifejtése, rákérdezés mások nézeteire.
Gondolatok, vélemény kifejezése kulturális témákkal kapcsolatban, például zene, film, könyvek.
Elbeszélés, újságcikk, előadás, eszmecsere, interjú vagy dokumentumfilm összefoglalása,
véleménynyilvánítás, a témával kapcsolatos kérdések megválaszolása.
Nézetek világos kifejtése, érvek egyszerű cáfolata.
Választási lehetőségek összehasonlítása, előnyök és hátrányok mérlegelése.
Utazások során felmerülő feladatok, például közlekedés, szállás intézése vagy ügyintézés a
hatóságokkal külföldi látogatás során.
Váratlan nehézségek kezelése (pl. elveszett poggyász, lekésett vonat).
Szolgáltatásokkal kapcsolatos helyzetek kezelése akár váratlan nehézségek esetén is, panasz,
reklamáció.
Részletes utasítások adása, követése és kérése (pl. hogyan kell valamit csinálni).
Interjúban, konzultáción való részvétel kezdeményezése és információ megadás (pl. tünetek
megadása orvosnál).
Órai interakciókban, pármunkában való magabiztos részvétel.
Ismerős témáról beszélgetés kezdeményezése, fenntartása, szó átvétele, átadása, mások bevonása,
beszélgetés lezárása.
Beszélgetésben elhangzottak összefoglalása, a lényeg kiemelése, a megértés ellenőrzése,
félreérthető megfogalmazás javítása, körülírás, szinonimák használata.
A kommunikációs eszközök széles körének alkalmazása és reagálás azokra közismert nyelvi
megfelelőik semleges stílusban való használatával.

Az udvariassági szokások ismerete és alkalmazása.
A mindennapi témák, család, érdeklődési kör, iskola, utazás és aktuális események
megtárgyalásához elegendő szókincs és annak általában helyes alkalmazása.
Ismerős kontextusokban elfogadhatóan helyes nyelvhasználat.
A szövegszervezés alapvető eszközeinek megbízható használata.
Általában tisztán érthető kiejtés és intonáció.
A szóbeli interaktív vizsgához szükséges kommunikációs stratégiák.
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások
Társalgás, megbeszélés, eszmecsere, tranzakciók, utasítások, interjúk, viták.

Fejlesztési egység

Összefüggő beszéd

Előzetes tudás

A2, azaz a tanuló már változatosabban és részletesebben tudja bemutatni a
családját, más embereket, lakóhelyét, tanulmányait, iskoláját stb.

A tematikai
egység nevelésifejlesztési céljai

Folyamatos önkifejezés a szintnek megfelelő szókincs és szerkezetek
segítségével ismerős témakörökben.
Érthető és folyamatos beszéd, a mondanivaló tudatos nyelvtani és szókincsbeli
megtervezése és szükség szerinti módosítása.
Egy gondolat vagy probléma lényegének tartalmilag pontos kifejtése.

A fejlesztési tartalma
Folyamatos megnyilatkozás az érdeklődési körnek megfelelő témákról a gondolatok lineáris
összekapcsolásával.
Elbeszélések vagy leírások lényegének összefoglalása folyamatos beszédben, a gondolatok lineáris
összekapcsolásával.
Részletes élménybeszámoló az érzések és reakciók bemutatásával.
Valóságos vagy elképzelt események részleteinek bemutatása.
Könyv vagy film cselekményének összefoglalása és az ehhez kapcsolódó reakciók
megfogalmazása.
Álmok, remények és ambíciók, történetek elmondása.
Vélemények, tervek és cselekedetek rövid magyarázata.
Rövid, begyakorolt megnyilatkozás ismerős témákról.
Előre megírt, lényegre törő, követhető előadás ismerős témáról.
Az összefüggő beszéd tervezése során új kombinációk, kifejezések begyakorlása, alkalmazása.
Az összefüggő beszédben kompenzáció alkalmazása, például körülírás elfelejtett szó esetén.
Ismerős kontextusokban a nyelvi norma követésére törekvő nyelvhasználat.
A nyelvi eszközök rugalmas használata a mondanivaló kifejezésére, ezek adaptálása kevésbé
begyakorolt helyzetekben.
A közlés magabiztos bevezetése, kifejtése és lezárása alapvető eszközökkel.
Önellenőrzés és önkorrekció, például a félreértéshez vezető hibák felismerése és javítása.
Mindezeknek a szóbeli érettségi vizsgán történő alkalmazására való felkészülés.
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások
Leírások, képleírások, témakifejtés (például vizuális segédanyag alapján), elbeszélő szöveg,
érveléssor, előadás, prezentáció (önállóan vagy segédanyagok, instrukciók alapján), projektek
bemutatása, versek, rapszövegek.
Fejlesztési egység
Előzetes tudás

Olvasott szöveg értése
A2, azaz a tanuló megérti a hétköznapi nyelven írt, érdeklődési köréhez
kapcsolódó, lényegre törő szövegek fő gondolatait.
Tudja, hogy a szövegek olvasásakor a helyzetnek megfelelő stratégiákat kell

alkalmaznia, és képes az ismeretlen elemek jelentését a szövegkörnyezet
segítségével kikövetkeztetni.
A nagyrészt közérthető nyelven írt, érdeklődési körhöz kapcsolódó, lényegre
törő szövegek megértése.
Az írott vélemény, érvelés követése, ezekből a lényeges részinformációk
kiszűrése.
A fejlesztés tartalma
A fontos általános vagy részinformációk megértése autentikus, hétköznapi nyelven íródott
szövegekben, például levelekben, brosúrákban és rövid, hivatalos dokumentumokban.
A feladat megoldásához szükséges információk megtalálása hosszabb szövegekben is.
A fontos gondolatok felismerése ismerős témákról szóló, lényegre törő újságcikkekben.
A gondolatmenet és a következtetések felismerése világosan írt érvelésekben.
A köznyelven írt szövegekben az érzések, kérések és vágyak kifejezésének megértése.
A mindennapi témákkal összefüggő, köznyelven írt magánlevelek megértése annyira, hogy sikeres
írásbeli kommunikációt tudjon folytatni.
Különböző eszközök egyszerű, világosan megfogalmazott használati utasításának megértése.
Ismert témájú hivatalos levélben az elintézéshez szükséges információk megértése.
Az egyszerű szövegfajták felépítésének felismerése, ezen ismeret alkalmazása a szövegértés során.
A feladat elvégzéséhez szükséges információk összegyűjtése a szöveg különböző részeiből, illetve
több szövegből.
Az egyszerű szövegfajták felépítésének felismerése, ezen ismeret alkalmazása a szövegértés során.
Az ismeretlen szavak jelentésének kikövetkeztetése a mondat megértett részei és a
szövegösszefüggés alapján.
Az autentikus szövegek jellegéből fakadó ismeretlen fordulatok kezelése a szövegben.
Felkészülés mindezek alkalmazására az érettségi vizsga feladatainak megoldása során.
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások
Utasítások (pl. feliratok, használati utasítások), tájékoztató szövegek (pl. hirdetés, reklám,
menetrend, prospektus, műsorfüzet), játékszabályok, hagyományos és elektronikus levelek,
újságcikkek (pl. hír, beszámoló, riport), internetes fórumok hozzászólásai, ismeretterjesztő
szövegek, képregények, viccek egyszerű irodalmi szövegek.
A tematikai
egység nevelésifejlesztési céljai

Fejlesztési egység

Előzetes tudás

A tematikai
egység nevelésifejlesztési céljai

Írás
A2, azaz a tanuló egyszerű, rövid, összefüggő szövegeket fogalmaz ismert,
hétköznapi témákról.
Írásban beszámol eseményekről, élményeiről, érzéseiről, benyomásairól és
véleményéről; írásbeli interakciót kezdeményez, fenntartja és befejezi.
Jegyzetet készít olvasott vagy hallott köznyelvi szövegből, illetve saját
ötleteiről.
Minták alapján rövid, lényegre törő szövegeket alkot az ismert műfajok főbb
jellegzetességeinek és alapvető stílusjegyeinek követésével.
Részletesebb, összefüggő és tagolt szövegek fogalmazása ismert, hétköznapi
és elvontabb témákról.
Eseményekről, élményekről, érzésekről, benyomásokról és véleményről
írásbeli beszámolás, valamint vélemény alátámasztása.
Hatékony írásbeli interakció folytatása.
Jegyzetkészítés olvasott vagy hallott, érdeklődési körhöz tartozó szövegről,
illetve saját ötletekről.
Több ismert műfajban is rövid, lényegre törő szövegek létrehozása a műfaj
főbb jellegzetességeinek és stílusjegyeinek alkalmazásával.
A fejlesztés tartalma

Egyszerű, összefüggő, lényegre törő szöveg írása számos, érdeklődési köréhez tartozó, ismerős
témában, rövid, különálló elemek lineáris összekapcsolásával.
Hírek, gondolatok, vélemények és érzések közlése olyan elvontabb és kulturális témákkal
kapcsolatban is, mint például a zene vagy a művészet.
Információt közlő/kérő feljegyzések/üzenetek írása pl. barátoknak, szolgáltatóknak, tanároknak.
Véleményt kifejező üzenet, komment írása (pl. internetes fórumon, blogban).
Formanyomtatvány, kérdőív kitöltése, online ügyintézés.
Életrajz, lényegre koncentráló leírás, elbeszélés készítése.
Riport, cikk, esszé írása.
Rövid olvasott vagy hallott szöveg átfogalmazása, összefoglalása, jegyzet készítése.
Saját ötletekről jegyzet készítése.
Interaktív írás esetén megerősítés, vélemény kérése, az információ ellenőrzése, problémákra való
rákérdezés, ill. problémák elmagyarázása.
Az írás egyszerű tagolása: bevezetés, kifejtés, lezárás; bekezdések szerkesztése.
Néhány egyszerű szövegkohéziós és figyelemvezető eszköz használata.
Az alapvető írásbeli műfajok fő szerkezeti és stílusjegyeinek követése (pl. levélben/e-mailben
megszólítás, záró formula; a formális és informális regiszterhez köthető néhány szókincsbeli és
helyesírási sajátosság).
Kreatív, önkifejező műfajokkal való kísérletezés (pl. vers, rap, rigmus, dalszöveg, rövid jelent,
paródia írása, illetve átírása).
Írásos minták követése és aktuális tartalmakkal való megtöltésük.
Kész szövegekből számára hasznos fordulatok kiemelése és saját írásában való alkalmazása.
Irányított fogalmazási feladat kötött tartalmainak a fogalmazásban való megjelenítése.
Írásának tudatos ellenőrzése, javítása; félreértést okozó hibáinak korrigálása.
A mondanivaló közvetítése egyéb vizuális eszközökkel (pl. nyilazás, kiemelés, központozás,
internetes/SMS rövidítés, emotikon, rajz, ábra, térkép, kép).
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások
Hagyományos és elektronikus nyomtatvány, kérdőív; listák; hagyományos és elektronikus
képeslapok; poszterszövegek; képaláírások. Üzenetek; SMS-ek/MMS-ek; személyes adatokat
tartalmazó bemutatkozó levelek, e-mailek vagy internes profilok. Tényszerű információt nyújtó,
illetve kérő levelek és e-mail-ek; személyes információt, tényt, ill. tetszést/nemtetszést kifejező
üzenetek, internetes bejegyzések; egyszerű cselekvéssort tartalmazó instrukciók. Egyszerű
ügyintéző levelek/e-mail-ek (pl. tudakozódás, megrendelés, foglalás, visszaigazolás); egyszerű,
rövid történetek, elbeszélések, mesék; rövid jellemzések. Rövid leírások; jegyzetek; riportok,
cikkek, esszék, felhívások, versek, rapszövegek, rigmusok, dalszövegek, rövid jelenetek, paródiák.
A továbbhaladás feltételei a 11. évfolyam végén
B1 mínusz szintű nyelvtudás. A tanuló képes főbb vonalaiban megérteni a köznyelvi
beszédet a számára rendszeresen előforduló, ismerős témákról. A tanuló a mindennapi élet legtöbb
helyzetében boldogul, gondolatokat cserél, véleményt mond, érzelmeit kifejezi és stílusában a
kommunikációs helyzethez alkalmazkodik. A tanuló képes begyakorolt szerkezetekkel érthetően,
folyamatoshoz közelítően beszélni. Az átadott információ lényegét megközelítő tartalmi
pontossággal fejti ki. Megérti a hétköznapi nyelven írt, érdeklődési köréhez kapcsolódó, lényegre
törő, autentikus vagy kismértékben szerkesztett szövegekben az általános vagy részinformációkat.
A tanuló több műfajban is képes egyszerű, rövid, összefüggő szövegeket fogalmazni ismert,
hétköznapi témákról. Írásbeli megnyilatkozásaiban már kezdenek megjelenni műfaji sajátosságok és
különböző stílusjegyek.
A továbbhaladás feltételei a 12. évfolyam végén
B1-B2 szintű nyelvtudás.
A tanuló legyen képes

- ismerős témákról szóló köznyelvi beszéd megértésére főbb vonalaiban és egyes
részleteiben is. Egy beszélgetés során a résztvevők világosan megfogalmazott érveinek megértésére
több beszélő esetén is. Fontos információk megértésére azokban a rádió- és tévéműsorokban,
filmjelenetekben, amelyek aktuális eseményekről, illetve az érdeklődési körhez kapcsolódó
témákról szólnak, ha viszonylag lassan és érthetően beszélnek.
- a mindennapi élet legtöbb, akár váratlan helyzetében is önállóan boldogulni, gondolatokat
cserélni, véleménynyilvánításra és érvelésre az érdeklődési körbe tartozó és általános témákról is. A
leggyakoribb kommunikációs forgatókönyvek ismerete és biztonsággal történő alkalmazására.
Alkalmazkodásra a kommunikációs helyzethez stílusban, regiszterhasználatban. Folyamatos
önkifejezésre a szintnek megfelelő szókincs és szerkezetek segítségével ismerős témakörökben.
Érthető és folyamatos beszédre, a mondanivaló tudatos nyelvtani és szókincsbeli megtervezésére és
szükség szerinti módosítására. Egy gondolat vagy probléma lényegének tartalmilag pontos
kifejtésére.
- a nagyrészt közérthető nyelven írt, érdeklődési körhöz kapcsolódó, lényegre törő szövegek
megértésére. Az írott vélemény, érvelés követésére, ezekből a lényeges részinformációk
kiszűrésére.
- részletesebb, összefüggő és tagolt szövegek fogalmazására ismert, hétköznapi és elvontabb
témákról. Eseményekről, élményekről, érzésekről, benyomásokról és véleményről írásbeli
beszámolásra, valamint vélemény alátámasztására. Hatékony írásbeli interakció folytatására.
Jegyzetkészítésre olvasott vagy hallott, érdeklődési körhöz tartozó szövegről, illetve saját ötletekről.
Több ismert műfajban is rövid, lényegre törő szövegek létrehozására a műfaj főbb
jellegzetességeinek és stílusjegyeinek alkalmazásával.
A fejlesztés várt eredményei a 12. évfolyam végén
B1-B2 nyelvi szint.
A tanuló képes főbb vonalaiban és egyes részleteiben is megérteni a köznyelvi beszédet a számára
ismerős témákról.
Képes önállóan boldogulni, véleményt mondani és érvelni a mindennapi élet legtöbb, akár váratlan
helyzetében is. Stílusában és regiszterhasználatában alkalmazkodik a kommunikációs helyzethez.
Ki tudja magát fejezni a szintnek megfelelő szókincs és szerkezetek segítségével az ismerős
témakörökben. Beszéde folyamatos, érthető, a főbb pontok tekintetében tartalmilag pontos, stílusa
megfelelő.
Több műfajban képes részleteket is tartalmazó, összefüggő szövegeket fogalmazni ismert,
hétköznapi és elvontabb témákról. Írásbeli megnyilatkozásaiban megjelennek műfaji sajátosságok
és különböző stílusjegyek.
Képes megérteni a gondolatmenet lényegét és egyes részinformációkat a nagyrészt közérthető
nyelven írt, érdeklődési köréhez kapcsolódó, lényegre törően megfogalmazott szövegekben.

Második idegen nyelv emelt szintű érettségire felkészítő
Az idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel
(KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és fejlesztése. A
kommunikatív nyelvi kompetencia szorosan összefonódik az általános kompetenciákkal, vagyis a
világról szerzett ismeretekkel, a gyakorlati készségekkel és jártasságokkal, valamint a motivációval,
amelyek mindenfajta tevékenységhez, így a nyelvi tevékenységekhez is szükségesek.
A korszerű idegennyelv-oktatás a nyelvhasználó valós szükségleteire épül, ezért
tevékenységközpontú. Olyan helyzetekre készíti fel a tanulókat, amelyek már most vagy a
későbbiek során várhatóan fontos szerepet játszanak életükben. A nyelvtanulási folyamat
középpontjában a cselekvő tanulók állnak, akik az idegen nyelv segítségével kommunikatív
feladatokat oldanak meg. A feladatok megoldása során receptív, produktív, illetve interaktív nyelvi
tevékenységeket végeznek. Mivel a valóságban a legtöbb megoldandó feladat több készség együttes
alkalmazását teszi szükségessé, ezeket integráltan tanítjuk.
A mindennapi nyelvhasználatban, ezért a nyelvtanulásban is fontos szerepet játszanak a
szövegértelmezési és szövegalkotási stratégiák. A recepció során a nyelvhasználó, illetve a
nyelvtanuló észleli az írott vagy hallott szöveget, azonosítja mint számára lényegeset, felfogja mint
nyelvi egységet és összefüggésében értelmezi. A produkció során megtervezi és szóban vagy
írásban létrehozza a közlendőjét tartalmazó szöveget.
A sikeres kommunikáció érdekében a tanulóknak meg kell ismerniük és használniuk kell
azokat a nyelvi eszközöket, amelyekből és amelyekkel helyesen megformált, értelmes mondanivaló
alakítható ki. Tisztában kell lenniük a mondanivaló szerveződésének, szerkesztésének elveivel,
hogy koherens nyelvi egységgé formálhassák közlendőjüket. Ismerniük kell azokat az eszközöket és
forgatókönyveket, amelyekkel sikeresen megoldhatók a különféle kommunikációs helyzetek.
Tisztában kell lenniük az egész nyelvi érintkezést átszövő szabályokkal, amelyek a nemek,
korosztályok, társadalmi csoportok között különböző alkalmakkor szabályozzák az érintkezést. Ide
tartoznak a nyelvi udvariassági szabályok, rituálék és a helyzetnek megfelelő hangnem
használatának szabályai is.
A nyelvtanítás során törekedni kell arra, hogy a hallott vagy olvasott szöveg autentikus, a
feladatvégzés szempontjából hiteles legyen. Az internet segítségével a tanulók maguk is viszonylag
könnyen kerülhetnek autentikus célnyelvi környezetbe, részeseivé válhatnak az adott kultúrának,
kapcsolatot teremthetnek a célnyelven beszélőkkel, ami komoly motivációs forrás lehet, és
elősegítheti az autonóm tanulóvá válást. A tanulási folyamat szervezésében nagy jelentősége van a
kooperatív feladatoknak és a projektmunkának, ezek szintén erősíthetik a motivációt.
Az idegen nyelvű kommunikáció során meghatározó jelentőségű a nyelvekkel, a
nyelvtanulással és az idegen nyelveket beszélő emberekkel és a más kultúrákkal kapcsolatos pozitív
attitűd, ami magában foglalja a kulturális sokféleség tiszteletben tartását és a nyelvek, kultúrák
közötti kommunikáció iránti nyitottságot.
A nyelvtanulás tartalmára vonatkozóan a NAT hangsúlyozza a tantárgyközi integráció
fontosságát. Fontos, hogy a tanulók az idegen nyelv tanulása során építeni tudjanak más tantárgyak
keretében szerzett ismereteikre és személyes tapasztalataikra is. Ugyanakkor az idegen nyelvvel
való foglalkozás olyan ismeretekkel, tapasztalatokkal gazdagíthatja a tanulókat, amelyeket más
tantárgyak keretében is hasznosítani tudnak.
Az egész életen át tartó tanulás szempontjából kiemelkedő jelentősége van a nyelvtanulási
stratégiáknak, amelyek ismerete és alkalmazása segíti a tanulókat abban, hogy nyelvtudásukat
önállóan ápolják és fejlesszék, valamint hogy újabb nyelveket sajátítsanak el.
A NAT bizonyos képzési szakaszokra meghatározza a minden tanuló számára kötelező
minimumszinteket, emellett kitér az emelt szintű képzésben részesülő tanulókkal szemben
támasztott követelményekre is. A közműveltségi elemeket a tantárgy egyedi jellemzői miatt a NATban azok a nyelvi szintek és kompetenciák testesítik meg, amelyeket a nemzetközi gyakorlatban és
az érettségi követelményrendszerben mérceként használt Közös európai referenciakeret (KER)
határoz meg. A nyelvi kompetenciák komplex fejlesztéséhez az ajánlott témakörök kínálnak

kontextust. A NAT által az egyes képzési szakaszokra minimumként meghatározott nyelvi szintek a
következők:
A kerettanterv az elérendő célokat és nyelvi szinteket kétéves képzési szakaszokra bontva határozza
meg.
Második idegen nyelv

12. évfolyam
B2

Az idegen nyelvi kerettanterv a KER-ben leírt készségek alapján határozza meg a
nyelvtanulás fejlesztési egységeit, ezek a hallott és olvasott szöveg értése, a szóbeli interakció, az
összefüggő beszéd és az íráskészség. A KER-ben meghatározott nyelvi szintek és kompetenciák
azonban nem mechanikusan, hanem a tanulók életkori sajátosságainak tükrében értelmezve kerültek
be a kerettantervbe.
Az idegen nyelvi kommunikatív kompetencia fejlesztése szoros kapcsolatban áll a NAT-ban
megfogalmazott kulcskompetenciákkal. A kommunikatív nyelvi kompetencia több ponton
érintkezik az anyanyelvi kompetenciával. A szövegalkotás, szövegértelmezés, szóbeli és írásbeli
kommunikáció számos készségeleme átvihető az idegen nyelv tanulásába és fordítva, az idegen
nyelv tanulása során elsajátított kompetenciák hasznosak az anyanyelvi kommunikáció területén. A
két terület erősítheti egymást, olyannyira, hogy megfelelő módszerek alkalmazása esetén az is lehet
sikeres nyelvtanuló és nyelvhasználó, akinek hiányosak az anyanyelvi ismeretei, sőt az idegen nyelv
tanulása segíthet abban, hogy tudatosabbá váljon az anyanyelv használata.
Az önálló tanulás képességének kialakításában hasznos segítséget nyújt a modern technika,
az interneten található autentikus szövegek, a direkt és indirekt nyelvtanulási lehetőségek sokasága.
Míg korábban csak az írott és a hallott szöveg megértésének fejlesztését támogatta az internet, ma
már számos lehetőség kínálkozik a produktív nyelvhasználatra is. Az ingyen elérhető autentikus
hanganyagok és videók, képek, szótárak, interaktív feladatok mellett az írott és a szóbeli csevegés, a
fórumozás és a blogolás is élményszerű nyelvtanulásra ad alkalmat. Az önálló tanulás képességének
folyamatos fejlesztéséhez azonban szükség van a tanulásról magáról való beszélgetésre, a tanulási
stratégiák kialakításában való segítségnyújtásra, az önértékelés és a társértékelés alkalmainak
megteremtésére is.
A nyelvtanítás sikerében fontos szerepet játszik a nyelvtanulók ismereteinek,
érdeklődésének, igényeinek, nyelvi és nem nyelvi készségeinek bekapcsolása a tanulási folyamatba.
A nyelvtanulás ugyanakkor a témák sokfélesége miatt, valamint azért, mert minden más tantárgynál
több lehetőséget nyújt a beszélgetésre, kiválóan alkalmas a személyiség kibontakozásának
támogatására. A siker másik kulcsa a folyamatos pozitív megerősítés, a tanulók önmagukhoz mért
fejlődésének elismerése.
A táblázatokban megjelenő fejlesztési egységek (a hallott szöveg értése, szóbeli interakció,
összefüggő beszéd, az olvasott szöveg értése és az íráskészség) a valóságban nem különíthetők el
egymástól. A hatékony nyelvtanítás feltétele, hogy a különböző készségek fejlesztése mindig
integráltan történjen, úgy, ahogy azok a valós kommunikációs helyzetekben előfordulnak. Ezért
nem szerepelnek óraszámok a fejlesztési egységek mellett.
Külön táblázat tartalmazza az ajánlott témaköröket, amelyben más tantárgyakkal való
kapcsolódási pontok is megtalálhatók. A tanulócsoportban más tantárgyakat tanító tanárokkal való
együttműködés elevenebbé, aktuálisabbá és érdekesebbé teszi a nyelvtanulást, mert lehetőséget
nyújt a témák, témakörök természetes, életszerű összekapcsolására.
A 11–12. évfolyam számára közös témalista készült. Az ajánlott témák feldolgozásának
sorrendjét, elmélyítésük, bővítésük idejét intézményünk helyi tantervével összhangban a
tanmenetekben határozzuk meg. Az ajánlott témakörök listája kitekintést tartalmaz a célnyelvi
kultúrákra, ily módon biztosítja az interkulturális kompetenciák fejlesztését. Nem szabad szem elől
téveszteni azt sem, hogy az idegen nyelvek tanulásának célja egyre inkább az, hogy egy közvetítő
nyelv birtokába jussunk, így az is fontos feladat, hogy tanulmányaik során a célnyelvi országok

mellett más kultúrákat is megismerjenek és elfogadjanak a tanulók, és olyan kommunikációs
helyzeteket is ki tudjanak próbálni, amelyekben a kommunikációs partnernek sem a célnyelv az
anyanyelve.
A táblázatok Fejlesztési célok rovata a nyelvtanítás aktuális életkori szakaszra vonatkozó, az
adott kompetenciával kapcsolatos fejlesztés céljait tartalmazza. A táblázatok A fejlesztés tartalma
elnevezésű része olyan tevékenységeket tartalmaz, amelyek segítségével az adott nyelvi fejlesztés
megvalósítható. A nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák szervesen beépültek a tartalomba.
11. évfolyam érettségi felkészítő
Az idegen nyelvek tanításába a tantárgy jellegéből adódóan minden egyéb kulcskompetencia
és a Nemzeti alaptantervben megfogalmazott nevelési cél beépíthető. A 11. évfolyam végére a
tanulók idegen nyelvi tudása lehetővé teszi, hogy a körülöttük lévő világról idegen nyelven is
szerezzenek információt, és ezzel a lehetőséggel már tudatosan éljenek. A különböző célok és
tartalmak idegen nyelvi fejlesztésében segítenek eligazodni a témakörök táblázatában megadott
kapcsolódási pontok. Ebben a képzési szakaszban a NAT fejlesztési területei és nevelési céljai a
tanulók életéhez és környezetéhez kapcsolódó témák feldolgozása során valósíthatók meg.
Tudatosítani kell a tanulókban, hogy az idegen nyelv kulcskompetencia, amely segítséget nyújt a
magánéletben és a tanulásban, később a szakmai pályafutás során is az eligazodásban és a
boldogulásban.
A második idegen nyelvből a gimnázium 11. évfolyamának végére a tanulóknak el kell
jutniuk az európai hatfokú skála harmadik szintjére, azaz a B1 tudásszintre, ami az önálló
nyelvhasználat első szintje.
A tanulók motivációját növeli, ha a nyelvoktatás lehetőséget biztosít a tanulókat érdeklő
tantárgyi tartalmak célnyelvi feldolgozására és a kommunikációs és információs technológiák
használatára. Tudatosítani kell a nyelvórai és az iskolán kívüli nyelvtanulás lehetőségeit, hogy ez is
segítse a tanulókat az önálló nyelvtanulóvá válás útján.
Ebben a nyelvtanítási szakaszban is fontosak a korosztályi sajátosságok. A tanárnak
figyelembe kell vennie, hogy a legtöbb tanuló az önkeresés időszakát éli, kritikus önmagával
szemben, erősek a kortárs csoport hatásai. Ugyanakkor építhet a tanár a tanulók nyelvi
kreativitására, problémamegoldó és kritikai gondolkodására is. A nyelvoktatás sikerében
meghatározóak a motivációt felkeltő és fenntartó órai tevékenységek, a változatos interakciós
formák, a nyelvi órák elfogadó légköre, a pozitív visszajelzések, a konstruktív támogatás és a
tanulók számára is átlátható értékelés. Ugyancsak segítséget jelent számukra, ha gyakorlatot
szereznek az önértékelés és a társértékelés módszereinek alkalmazásában, sikeres próbálkozásaik
tudatosításában és hibáik felismerésében, azok önálló javításában.
Fejlesztési egység

Hallott szöveg értése
A1 azaz a tanuló már megérti a leggyakrabban előforduló szókincset és
bizonyos nyelvi fordulatokat, ha közvetlen, személyes témákról van szó.
Előzetes tudás
Megérti a rövid, világos és egyszerű üzenetek és közlések lényegét.
Az ismerős témákról folyó köznyelvi beszéd megértése főbb vonalaiban és
egyes részleteiben is.
Egy beszélgetés során a résztvevők világosan megfogalmazott érveinek
A tematikai egység
megértése több beszélő esetén is.
nevelési-fejlesztési
A fontos információk megértése azokban a rádió- és tévéműsorokban,
céljai
filmjelenetekben, amelyek aktuális eseményekről, illetve az érdeklődési
körhez kapcsolódó témákról szólnak, ha viszonylag lassan és érthetően
beszélnek.
A fejlesztés tartalma
A köznyelvi beszéd főbb fordulatainak megértése rendszeresen előforduló, ismerős témák esetén.

A hallott szöveg gondolatmenetének nagy vonalakban való követése, egyes tényszerű
részinformációk megértése, amennyiben a beszéd világos és ismerős kiejtéssel folyik.
Mindennapi társalgásban a világos beszéd követése szükség esetén visszakérdezések segítségével.
Ismerős témájú lényegre törő előadás vagy beszéd követése.
Egyszerű műszaki információ megértése, részletes útbaigazítások követése.
Telefonbeszélgetésekben a főbb információk megértése.
Ismerős témákról szóló rádiós és televíziós hírműsorok és egyszerűbb hangfelvételek lényegének
megértése.
Egyszerű nyelvezetű film követése, amelyben a cselekményt nagyrészt a vizuális eszközök és az
események közvetítik.
A köznyelvi szövegekben az érzések, kérések és vágyak kifejezésének megértése.
A szövegértési stratégiák alkalmazása, pl. ismerős beszédtéma esetén az időnként előforduló
ismeretlen szavak jelentésének kitalálása a szövegösszefüggésből, és a mondat jelentésének
kikövetkeztetése.
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások
Hosszabb használati utasítások, közlemények, párbeszédek, instrukciók, előadások, beszédek, viták,
interjúk, dalok, visszaemlékezések, rögzített telefonos szövegek, reklámok, viccek, tévé- és
rádióműsorok, filmelőzetesek, filmek.
Fejlesztési egység

Szóbeli interakció
A1, azaz a tanuló egyszerű és begyakorolt feladatok során kommunikál az
iskolával, otthonnal és szabadidővel kapcsolatos témákról.
Részt vesz rövid beszélgetésekben.
Előzetes tudás
Kérdez és válaszol kiszámítható, mindennapi helyzetekben.
Egyszerű gondolatokat és információkat cserél ismerős témákról.
Önálló boldogulás a mindennapi élet legtöbb, akár váratlan helyzetében is.
Gondolatokat cseréje, vélemény kifejtése és érvelés érdeklődési körbe
A tematikai egység
tartozó és általános témákról is.
nevelési-fejlesztési
A leggyakoribb kommunikációs forgatókönyvek ismerete és alkalmazása.
céljai
Alkalmazkodás a kommunikációs helyzethez stílusban,
regiszterhasználatban.
A fejlesztés tartalma
Társalgásban való részvétel ismerős témák esetén, felkészülés nélkül.
Érzelmek kifejezése és reagálás mások érzelmeire, mint pl. reménykedés, csalódottság, aggodalom,
öröm.
Problémák felvetése, megvitatása, teendők meghatározása, választási lehetőségek összehasonlítása.
A tanulmányokhoz, érdeklődési körhöz kapcsolódó beszélgetésben való részvétel, információcsere,
álláspont kifejtése, rákérdezés mások nézeteire.
Gondolatok, vélemény kifejezése kulturális témákkal kapcsolatban, pl. zene, film, könyvek.
Elbeszélés, újságcikk, előadás, eszmecsere, interjú vagy dokumentumfilm összefoglalása,
véleménynyilvánítás, a témával kapcsolatos kérdések megválaszolása.
Nézetek világos kifejtése, érvek egyszerű cáfolata.
Választási lehetőségek összehasonlítása, előnyök és hátrányok mérlegelése.
Utazások során felmerülő feladatok, pl. közlekedés, szállás intézése vagy ügyintézés a hatóságokkal
külföldi látogatás során.
Váratlan nehézségek kezelése (pl. elveszett poggyász, lekésett vonat).
Szolgáltatásokkal kapcsolatos helyzetek kezelése akár váratlan nehézségek esetén is, panasz,
reklamáció.
Részletes utasítások adása, követése és kérése (pl. hogyan kell valamit csinálni).
Interjúban, konzultáción való részvétel kezdeményezése és információmegadás (pl. tünetek
megadása orvosnál).

Órai interakciókban, pármunkában való magabiztos részvétel.
Ismerős témáról beszélgetés kezdeményezése, fenntartása, szó átvétele, átadása, mások bevonása,
beszélgetés lezárása.
Beszélgetésben elhangzottak összefoglalása, a lényeg kiemelése, a megértés ellenőrzése,
félreérthető megfogalmazás javítása, körülírás, szinonimák használata.
A kommunikációs eszközök széles körének alkalmazása és reagálás azokra közismert nyelvi
megfelelőik semleges stílusban való használatával.
Az udvariassági szokások ismerete és alkalmazása.
A mindennapi témák, család, érdeklődési kör, iskola, utazás és aktuális események
megtárgyalásához elegendő szókincs és annak általában helyes alkalmazása.
Ismerős kontextusokban elfogadhatóan helyes nyelvhasználat.
A szövegszervezés alapvető eszközeinek megbízható használata.
Általában tisztán érthető kiejtés és intonáció.
A szóbeli interaktív vizsgához szükséges kommunikációs stratégiák.
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások
Társalgás, megbeszélés, eszmecsere, tranzakciók, utasítások, interjúk, viták.
Fejlesztési egység

Összefüggő beszéd
A1, azaz a tanuló egyszerűen beszél önmagáról, a családjáról, más
Előzetes tudás
emberekről, lakóhelyéről, tanulmányairól, iskolájáról.
A szintnek megfelelő szókincs és szerkezetek segítségével az ismerős
A tematikai egység témakörökben folyamatos önkifejezés.
nevelési-fejlesztési Érthető, folyamatos beszéd, a mondanivaló szókincsének és tartalmának
megtervezése, és szükség esetén annak tudatos módosítása.
céljai
Egy gondolat vagy probléma főbb pontjainak tartalmilag pontos kifejtése.
A fejlesztés tartalma
Folyamatos megnyilatkozás az érdeklődési körnek megfelelő témákról a gondolatok lineáris
összekapcsolásával.
Elbeszélések vagy leírások lényegének összefoglalása folyamatos beszédben, a gondolatok lineáris
összekapcsolásával.
Részletes élménybeszámoló az érzések és reakciók bemutatásával.
Valóságos vagy elképzelt események részleteinek bemutatása.
Könyv vagy film cselekményének összefoglalása és az ehhez kapcsolódó reakciók
megfogalmazása.
Álmok, remények és ambíciók, történetek elmondása.
Vélemények, tervek és cselekedetek rövid magyarázata.
Rövid, begyakorolt megnyilatkozás ismerős témákról.
Előre megírt, lényegre törő, követhető előadás ismerős témáról.
Az összefüggő beszéd tervezése során új kombinációk, kifejezések begyakorlása, alkalmazása.
Az összefüggő beszédben kompenzáció alkalmazása, pl. körülírás elfelejtett szó esetén.
Ismerős kontextusokban a nyelvi norma követésére törekvő nyelvhasználat.
A nyelvi eszközök rugalmas használata a mondanivaló kifejezésére, ezek adaptálása kevésbé
begyakorolt helyzetekben.
A közlés magabiztos bevezetése, kifejtése és lezárása alapvető eszközökkel.
Önellenőrzés és az önkorrekció, pl. a félreértéshez vezető hibák felismerése és javítása.
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások
Leírások, képleírások, témakifejtés (pl. vizuális segédanyag alapján), elbeszélő szöveg, érveléssor,
előadás, prezentáció (önállóan vagy segédanyagok, instrukciók alapján), projektek bemutatása,
versek, rapszövegek
Fejlesztési egység
Előzetes tudás

Olvasott szöveg értése
A1, azaz a tanuló képes többféle szövegfajtát olvasni, tudja, hogy a

szövegfajták sajátosságainak ismerete segít a szöveg megértésében.
Megtalálja az adott helyzetben fontos konkrét információkat egyszerű,
ismerős témákról szóló mindennapi szövegekben.
A nagyrészt közérthető nyelven írt, az érdeklődési köréhez kapcsolódó,
lényegre törő szövegek megértése.
A tematikai egység
Az érdeklődési köréhez kapcsolódó, lényegre törő szövegek
nevelési-fejlesztési
gondolatmenete lényegének megértése.
céljai
Vélemények, érvelések követése nagy vonalakban, és a részinformációk
kiszűrése.
A fejlesztés tartalma
A fontos általános vagy részinformációk megértése autentikus, hétköznapi nyelven íródott
szövegekben, pl. levelekben, brosúrákban és rövid, hivatalos dokumentumokban.
A feladat megoldásához szükséges információk megtalálása hosszabb szövegekben is.
A fontos gondolatok felismerése ismerős témákról szóló, lényegre törő újságcikkekben.
A gondolatmenet és a következtetések felismerése világosan írt érvelésekben.
A köznyelven írt szövegekben az érzések, kérések és vágyak kifejezésének megértése.
A mindennapi témákkal összefüggő, köznyelven írt magánlevelek megértése annyira, hogy sikeres
írásbeli kommunikációt tudjon folytatni.
Különböző eszközök egyszerű, világosan megfogalmazott használati utasításának megértése.
Ismert témájú hivatalos levélben az elintézéshez szükséges információk megértése.
Az egyszerű szövegfajták felépítésének felismerése, ezen ismeret alkalmazása a szövegértés során.
A feladat elvégzéséhez szükséges információk összegyűjtése a szöveg különböző részeiből, illetve
több szövegből.
Az egyszerű szövegfajták felépítésének felismerése, ezen ismeret alkalmazása a szövegértés során.
Az ismeretlen szavak jelentésének kikövetkeztetése a mondat megértett részei és a
szövegösszefüggés alapján.
Az autentikus szövegek jellegéből fakadó ismeretlen fordulatok kezelése a szövegben.
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások
Utasítások (pl. feliratok, használati utasítások), tájékoztató szövegek (pl. hirdetés, reklám,
menetrend, prospektus, műsorfüzet), játékszabályok, hagyományos és elektronikus levelek,
újságcikkek (pl. hír, beszámoló, riport), internetes fórumok hozzászólásai, ismeretterjesztő
szövegek, képregények, viccek, egyszerű irodalmi szövegek.
Fejlesztési egység

Előzetes tudás

A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai

Íráskészség
A1, azaz a tanuló összefüggő mondatokat ír olyan témákról, amelyek
közvetlen szükségletekre, élményekre, eseményekre és konkrét
információkra vonatkoznak.
Ismerős témákról gondolatait egyszerű kötőszavakkal összekapcsolt
mondatsorokban fejezi ki írásban.
Néhány műfajban egyszerű és rövid, tényközlő szövegeket ír minta alapján
az őt érdeklő, ismert témákról.
Részletesebb, összefüggő és tagolt szövegek fogalmazása ismert,
hétköznapi és elvontabb témákról.
Írásban beszámolás eseményekről, élményekről, érzésekről, benyomásokról
és véleményről, a vélemény alátámasztása.
Hatékony írásbeli interakció folytatása.
Jegyzetkészítés olvasott vagy hallott, érdeklődési körhez tartozó szövegről,
illetve saját ötletekről.
Több ismert műfajban is rövid, lényegre törő szövegek létrehozása a műfaj
főbb jellegzetességeinek és stílusjegyeinek alkalmazásával.
A fejlesztés tartalma

Egyszerű, összefüggő, lényegre törő szöveg írása számos, érdeklődési köréhez tartozó, ismerős
témában, rövid, különálló elemek lineáris összekapcsolásával.
Hírek, gondolatok, vélemények és érzések közlése olyan elvontabb és kulturális témákkal
kapcsolatban is, mint pl. a zene vagy a művészet.
Információt közlő/kérő feljegyzések/üzenetek írása (pl. barátoknak, szolgáltatóknak, tanároknak).
Véleményt kifejező üzenet, komment írása (pl. internetes fórumon, blogban).
Formanyomtatvány, kérdőív kitöltése, online ügyintézés.
Életrajz, lényegre koncentráló leírás, elbeszélés készítése.
Riport, cikk, esszé írása.
Rövid olvasott vagy hallott szöveg átfogalmazása, összefoglalása, jegyzet készítése.
Saját ötletekről jegyzet készítése.
Interaktív írás esetén megerősítés, vélemény kérése, az információ ellenőrzése, problémákra való
rákérdezés, illetve problémák elmagyarázása.
Az írás egyszerű tagolása: bevezetés, kifejtés, lezárás; bekezdések szerkesztése.
Néhány egyszerű szövegkohéziós és figyelemvezető eszköz használata.
Az alapvető írásbeli műfajok fő szerkezeti és stílusjegyeinek követése (pl. levélben/e-mailben
megszólítás, záró formula; a formális és informális regiszterhez köthető néhány szókincsbeli és
helyesírási sajátosság).
Kreatív, önkifejező műfajokkal való kísérletezés (pl. vers, rap, rigmus, dalszöveg, rövid jelent,
paródia írása, illetve átírása).
Írásos minták követése és aktuális tartalmakkal való megtöltésük.
Kész szövegekből számára hasznos fordulatok kiemelése, és saját írásában való alkalmazása.
Irányított fogalmazási feladat kötött tartalmainak a fogalmazásban való megjelenítése.
Írásának tudatos ellenőrzése, javítása; félreértést okozó hibáinak korrigálása.
A mondanivaló közvetítése egyéb vizuális eszközökkel (pl. nyilazás, kiemelés, központozás,
internetes/SMS rövidítés, emotikon, rajz, ábra, térkép, kép, diasor).
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások
Hagyományos és elektronikus nyomtatványok, kérdőívek; listák; hagyományos és elektronikus
képeslapok; poszterszövegek; képaláírások; üzenetek; SMS-ek/MMS-ek; személyes adatokat
tartalmazó bemutatkozó levelek, e-mailek vagy internes profilok; tényszerű információt nyújtó,
illetve kérő levelek és e-mailek; személyes információt, tényt, illetve tetszést/nemtetszést kifejező
üzenetek, internetes bejegyzések; egyszerű cselekvéssort tartalmazó instrukciók; egyszerű
ügyintéző levelek/e-mailek (pl. tudakozódás, megrendelés, foglalás, visszaigazolás); diasor;
egyszerű, rövid történetek, elbeszélések, mesék; rövid jellemzések; rövid leírások; jegyzetek;
riportok, cikkek, esszék, felhívások, versek, rapszövegek, rigmusok, dalszövegek, rövid jelenetek,
paródiák.
A továbbhaladás feltételei a 11. évfolyam végén
B1 nyelvi szint. A tanuló főbb vonalaiban és egyes részleteiben is megérti a köznyelvi
beszédet, ha az számára ismerős témákról folyik. A tanuló önállóan boldogul, véleményt mond és
érvel a mindennapi élet legtöbb, akár váratlan helyzetében is. Stílusában és regiszterhasználatában
alkalmazkodik a kommunikációs helyzethez. A tanuló kifejezi magát a szintnek megfelelő szókincs
és szerkezetek segítségével az ismerős témakörökben. Beszéde folyamatos, érthető, a főbb pontok
tekintetében tartalmilag pontos, stílusa megfelelő.
A tanuló megérti a gondolatmenet lényegét és egyes részinformációkat a nagyrészt
közérthető nyelven írt, érdeklődési köréhez kapcsolódó, lényegre törően megfogalmazott
szövegekben.
A tanuló több műfajban részleteket is tartalmazó, összefüggő szövegeket fogalmaz ismert,
hétköznapi és elvontabb témákról. Írásbeli megnyilatkozásaiban megjelennek műfaji sajátosságok
és különböző stílusjegyek. A tanuló nyelvtudása megfelel az érettségi vizsga középszintű
követelményeinek.

12. évfolyam
Az idegen nyelv jellegéből adódóan a nyelvoktatás tartalmát és céljait tekintve minden
egyéb kulcskompetencia és a Nemzeti alaptantervben megfogalmazott nevelési cél beépíthető. A
gimnáziumi tanulmányok végére a tanulók kellő tapasztalttal és tudással rendelkeznek ahhoz, hogy
a körülöttük lévő világot tágabb kontextusban is értelmezni tudják, nyelvi ismereteiknek
köszönhetően pedig széles körű információszerzésre és viszonyításra képesek. A gimnáziumi
évekre egységesen meghatározott témakörökhöz megadott szempontok segítenek eligazodni abban,
hogy hogyan valósíthatók meg az idegen nyelvek oktatása során a NAT-ban meghatározott
fejlesztési célok, és hogyan fejleszthetők a kulcskompetenciák a nyelvtanítás során. A nevelési
célok közül ezen a szinten is kiemelt fontosságú a tanulás tanítása, mivel a tanulóknak a 12.
évfolyam végére olyan tanulási képességekkel kell rendelkezniük, amelyek lehetővé teszik
nyelvtudásuk önálló fenntartását és továbbfejlesztését további tanulmányaik vagy munkájuk során
egész életükön át.
Az második idegen nyelvből a gimnázium 12. évfolyamának végére az emelt szintű
érettségire jelentkező tanulóknak el kell jutniuk az európai hatfokú skála (KER) negyedik szintjére,
azaz a B2 szintre. A 12. évfolyamon lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a tanulók
felkészülhessenek igényeik szerint a középszintű vagy emelt szintű érettségi vizsgára. Megismerjék
a nyelvi érettségi felépítését, követelményeit, és elsajátítsák az ezeknek megfelelő stratégiákat;
megismerjék az érettségi során használt értékelési szempontokat és alkalmazni tudják azokat
önértékeléseik során; illetve gyakorlatot szerezzenek az érettségi vizsga feladatok megoldásában is.
A tanulók motivációját növeli, ha a nyelvoktatás lehetőséget biztosít a tanulókat érdeklő
tantárgyi tartalmak célnyelvi feldolgozására és az infokommunikációs technológiák használatára.
A 12. évfolyam a tanulók számára a továbbtanulás vagy a munka világába történő kilépés
előtti utolsó tanév. A nyelvoktatásban is hangsúlyt kell kapnia az ezekre történő felkészítésnek, a
szükséges készségek fejlesztésének. A tanulók jövőjét érintő fontos döntésekben a nyelvtanár is
sokat segíthet, pl. a feldolgozott témák megfelelő kiválasztásával és ok-okozati viszonyokat,
következményeket feltáró feladatokkal.
Fejlesztési egység

Hallott szöveg értése
B1, azaz a tanuló már megért lényeges információkat, amelyek olyan ismert
témákhoz kapcsolódnak, mint pl. a munka, az iskola, a szabadidő.
Ki tudja szűrni a fontos információkat azokból a rádió- és tévéadásokból,
Előzetes tudás
amelyek aktuális eseményekről vagy érdeklődési körének megfelelő
témáról szólnak.
A köznapi és tanulmányi életben elhangzó hosszú beszédek megértése, ha
normális beszédtempóban erős akcentus nélkül beszélnek.
Konkrét és elvont témájú üzenetek megértése, amelyek a mindennapi élet,
A tematikai egység illetve a tanulmányi munka során előfordulhatnak.
nevelési-fejlesztési Az összetettebb érvelés követése, amennyiben a téma viszonylag ismerős,
és a beszéd menete jól követhető.
céljai
Az anyanyelvű beszélők közötti társalgás viszonylag könnyed követése.
Az érettségi vizsga követelményeiben meghatározott szövegek általános és
részinformációinak megértése.
A fejlesztés tartalma
A mindennapi társalgásban és a tanulás során elhangzó összetett álláspontok lényegének megértése.
A normális beszédtempójú és erős akcentus nélküli köznyelvi beszéd és tanulmányokkal
kapcsolatos előadás főbb pontjainak megértése.
Konkrét és elvont témájú, a mindennapi és a tanulmányi munka során előforduló standard
dialektusú bejelentések és üzenetek megértése.
Rádiós dokumentumműsor és egyéb felvett vagy közvetített hanganyagok megértése standard
dialektus esetén.

Konkrét és elvont témájú hírműsorok, dokumentumfilmek, televíziós műsorok, színdarabok,
beszélgető műsorok megértése.
Részletes, összetett érvelés megértése ismerős téma esetén.
Anyanyelvű beszélők közötti társalgás viszonylag könnyed követése.
A beszélő hangulatának, hangszínének, nézeteinek és attitűdjeinek megértése.
A szövegértési stratégiák alkalmazása, pl. szöveghallgatáskor a főbb pontok keresése.
A megértés ellenőrzése kontextuális jelek segítségével.
Felkészülés mindezek alkalmazására az érettségi vizsga feladatainak megoldása során.
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások
Közlemények, párbeszédek, üzenetek, bejelentések (pályaudvaron, repülőtéren stb.), televíziós és
rádiós hírek, beszélgető műsorok, színdarabok, dokumentumfilmek, hangfelvételek, rögzített
telefonos szövegek (pl. üzenetrögzítő, információs szolgálatok), telefonbeszélgetések,
tanulmányokkal kapcsolatos előadások, prezentációk, beszélgetések, riportok, élő interjúk, filmek,
anyanyelvűek közti társalgás.
Fejlesztési cél

Szóbeli interakció
B1, azaz a tanuló elboldogul a legtöbb olyan helyzetben, amely külföldi
utazás során adódik.
Előkészület nélkül részt tud venni a személyes jellegű vagy érdeklődési
Előzetes tudás
körének megfelelő, ismert vagy mindennapi témáról folytatott társalgásban
(pl. család, szabadidő, munka, utazás, aktuális események).
Folyékony, helyes és hatékony nyelvhasználat általános és tanulmányokkal
kapcsolatos témák széles körében.
Gondolatok, vélemény és érvek, valamint az érzelmek különböző
fokozatainak pontos kifejezése.
Hatékony részvétel a mindennapi és a tanulás során előforduló
A tematikai egység
vitahelyzetekben.
nevelési-fejlesztési
Alkalmazkodás a kommunikációs helyzethez stílusban,
céljai
regiszterhasználatban.
Az érettségi részletes követelményeiben megadott témakörökben és
kommunikációs helyzetekben zökkenőmentes kommunikáció
kezdeményezése, fenntartása és lezárása vizuális és verbális segédanyagok
alapján.
A fejlesztés tartalma
Társalgásban való részvétel mindennapi, tanulmányi, iskolai vagy szabadidővel kapcsolatos témák
körében.
Érzelmek különböző fokozatainak árnyalt kifejezése, események, élmények személyes
jelentőségének kifejezése.
Gondolatok, problémák felvetése, megvitatása, teendők meghatározása, alternatív javaslatok
értékelése mindennapi és általános érdeklődésre számot tartó témák esetén.
A tanulmányokhoz, érdeklődési körhöz kapcsolódó beszélgetésben való aktív részvétel,
információcsere, nézetek kifejtése, indoklása, rákérdezés mások nézeteire, reagálás azokra.
Elbeszélés, újságcikk, előadás, eszmecsere, interjú vagy dokumentumfilm összefoglalása,
véleménynyilvánítás, a témával kapcsolatos kérdések megválaszolása.
Vitákban saját érvek pontos, meggyőző indoklása, bizonyítása példákkal.
A partner érveinek felismerése, elfogadása vagy meggyőző cáfolata, ellenérvek pontos
megfogalmazása, indoklása és példákkal való bizonyítása.
Közös munka során a részletes utasítások megbízható megértése, megbeszélése, a partner
véleményének kikérése.
Szolgáltatások kapcsán felmerülő nézeteltérések megvitatása és hatékony megoldása.
Összetett információ és tanács megértése és cseréje.

Több forrásból származó információk és érvek összegzése, bemutatása, megvitatása.
Hatékony részvétel interjúban, folyamatos kezdeményezés, gondolatok kifejtése, tapasztalatokról
való beszámolás, saját kérdések megfogalmazása.
Anyanyelvű beszélők között zajló élénk eszmecsere megértése és bekapcsolódás a beszélgetésbe.
Ismerős és általános témáról beszélgetés kezdeményezése, fenntartása, a szó átvétele, átadása,
mások bevonása, a beszélgetés lezárása, egymás kölcsönös megértésének elősegítése.
Beszélgetésben elhangzottak összefoglalása, a lényeg kiemelése, a megértés ellenőrzése,
félreérthető megfogalmazások javítása, körülírás, szinonimák használata.
A kommunikációs eszközök széles körének alkalmazása.
A kommunikációs távolság felmérése, az általános udvariassági szabályok ismerete és alkalmazása.
Állítások és közbeszólások kommentálása, ezáltal az eszmecsere kibontakozásának elősegítése.
Ismerős témában a beszélgetés menetének terelése, a megértés megerősítése, mások bevonása a
beszélgetésbe.
Természetes, jó nyelvhelyességgel való kommunikáció a körülményeknek megfelelő stílusban.
Mondanivaló helyzethez és körülményekhez igazítása, gondolatok közötti viszonyok pontos,
hatékony jelzése.
A legtöbb általános témában jó szókincs, rugalmas használat, lexikai pontosság.
Állandósult szókapcsolatok használata azért, hogy időt nyerjen és megtartsa a szót, amíg
megfogalmazza mondanivalóját.
Viszonylag magas szintű grammatikai biztonság, értelemzavaró hibák nélkül.
Meglehetősen egyenletes beszédtempó, időnkénti habozással.
Tiszta, természetes kiejtés és hanglejtés.
Felkészülés mindezek alkalmazására az érettségi vizsga feladatainak megoldása során.
A szóbeli interaktív vizsgához szükséges kommunikációs stratégiák.
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások.
Személyes és telefonos társalgás, megbeszélés, eszmecsere, tranzakciós és informális párbeszéd,
utasítás, interjú, vita, szerep eljátszása.
Fejlesztési egység

Összefüggő beszéd
B1, azaz a tanuló már el tudja mesélni egyszerű mondatokkal élményeit,
álmait, reményeit, céljait.
Röviden meg tudja magyarázni és indokolni a véleményét.
Előzetes tudás
El tud mondani eseményeket, történeteket, tartalmat, és véleményt tud
nyilvánítani ezekről.
Világos, szisztematikusan kifejtett leírás és bemutatás, előadás tartása az
érdeklődési körhöz és a tanulmányokhoz kapcsolódó témák széles
skálájában.
A fontos gondolatok megfelelő kiemelése, és a mondanivaló alátámasztása
A tematikai egység példákkal, érvekkel.
Annak megtervezése, hogy mit és milyen eszközökkel mondjon, valamint a
nevelési-fejlesztési
hallgatóságra tett hatás figyelembe vétele.
céljai
Képesség természetes módon eltérni egy előre elkészített szövegtől.
Az érettségi vizsga részletes követelményeiben megadott témakörökben és
kommunikációs helyzetekben önálló megnyilatkozás, témakifejtés
(gondolatok, vélemény) vizuális és verbális segédanyagok alapján.
A fejlesztés tartalma
Szisztematikusan kifejtett előadás bemutatása, a fontos gondolatok kiemelése.
Érvek sorba rendezése, főbb pontok megfelelő kiemelése és a gondolatok alátámasztása példákkal,
érvekkel.
Tényszerű és irodalmi szövegek összefoglalása, megjegyzések hozzáfűzése.
Világos, folyékony, rögtönzött, a hallgatóság számára egyértelmű bejelentések kifejezése a legtöbb

általános témában.
A különböző alternatívák előnyeinek és hátrányainak kifejtése.
Ellentétes nézetek és a főbb gondolatok megvitatása.
Egy film vagy színdarab cselekményének és az események sorozatának összefoglalása.
Kivonatok készítése olyan hírműsorokból, interjúkból vagy dokumentumfilmekből, amelyek
véleményeket, érveket és eszmecserét tartalmaznak.
Mondanivaló megtervezése, beszéd eszközeinek kiválasztása.
Ismerős szituációkban folyékony és könnyed nyelvhasználat.
Hallgatóságra tett hatás figyelembevétele.
Aktuális témával kapcsolatos nézőpontok elmagyarázása.
Szókincsbeli és szerkezetbeli hiányosságok, valamint botlások és hibák kompenzálása és kijavítása
körülírással és átfogalmazással.
Jellegzetes hibák feljegyzése, és a beszéd tudatos ellenőrzése a hibák alapján.
Természetes eltérés az előre elkészített szövegtől, reagálás a hallgatóság által felvetett
szempontokra, a prezentációt követő kérdések megválaszolása.
Mindezeknek a szóbeli érettségi vizsgán történő alkalmazására való felkészülés.
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások:
Leírások, képleírások, témakifejtés, elbeszélő szöveg, érveléssor, előadások, prezentációk (önállóan
vagy segédanyagok, instrukciók alapján), projektek bemutatása, párbeszéd és társalgás, nyilvános
viták és eszmecserék, telefonbeszélgetés, szerep eljátszása, versek, rapszövegek.
Fejlesztési egység

Olvasott szöveg értése
B1, azaz a tanuló képes a főként standard nyelven megírt, tevékenységéhez,
tanulásához kapcsolódó szövegek megértésére.
Előzetes tudás
Magánlevélben megérti az események, érzelmek és kívánságok leírását.
Az érdeklődési köréhez kapcsolódó szövegek elolvasása és megértése.
Hosszú és összetett szövegeket gyorsan átolvasása, a lényeges részletek
megtalálása.
A tematikai egység Önálló olvasás, az olvasási stílus és sebesség változtatása a különböző
nevelési-fejlesztési szövegeknek és céloknak megfelelően.
Bonyolultabb és hosszabb szövegekben is az író álláspontjának,
céljai
nézőpontjának megértése.
Az érettségi vizsga követelményeiben leírt szövegek fontos általános és
részinformációinak megértése.
A fejlesztés tartalma
Az érdeklődési köréhez és tanulmányaihoz kapcsolódó levelezés, hírek, cikkek elolvasása és a
lényeg megértése.
Érdeklődésével és tanulmányaival kapcsolatos hosszú, összetett utasítások, feltételek és
figyelmeztetések megértése.
Különböző tantárgyakkal kapcsolatos cikkek megértése esetenként szótár használatával.
Az önálló olvasás fejlesztése, olvasási stílus és sebesség változtatása a különböző szövegeknek és
céloknak megfelelően.
A megfelelő források szelektív használata.
Témák széles körében hírek, cikkek és beszámolók tartalmának és fontosságának gyors
meghatározása és annak eldöntése, hogy érdemes-e a szöveget alaposabban is tanulmányozni.
Az író álláspontjának, nézőpontjának megértése napjaink problémáival foglalkozó cikkekben és
beszámolókban.
Széles körű szókincs kialakítása.
Ismeretlen kifejezések, fordulatok kezelése, a jelentés szövegkörnyezetből, szövegösszefüggésből
való kikövetkeztetésével.
Online és hagyományos, egy- és kétnyelvű szótárak használata.
Kortárs irodalmi prózai szövegek megértése.

Felkészülés mindezek alkalmazására az érettségi vizsga feladatainak megoldása során.
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások:
Utasítások, instrukciók (pl. feliratok, használati utasítások), tájékoztató szövegek (pl. hirdetés,
reklám, menetrend, prospektus, műsorfüzet), tájékoztató táblák, utcai és filmfeliratok,
játékszabályok, hagyományos és elektronikus levelek, újságcikkek (pl. hír, beszámoló, riport),
internetes honlapok, internetes fórumok hozzászólásai, ismeretterjesztő szövegek, képregények,
tantárgyakkal kapcsolatos szövegek, cikkek, publicisztikai írások, tantárgyakkal kapcsolatos
forrásirodalom, beszámolók, elbeszélő szövegek, modern szépirodalmi szövegek.
Fejlesztési egység

Írás
B1, azaz a tanuló tud egyszerű, folyamatos szöveget alkotni ismerős,
érdeklődési köréhez kapcsolódó témákról.
Előzetes tudás
Be tud számolni élményeiről és benyomásairól.
Világos, részletes szövegek írása érdeklődési körrel és tanulmányokkal
kapcsolatos számos témakörben és műfajban.
Érveik gondolatok és vélemény kifejtése elvont témákról is.
A tematikai egység
Tudakozódással és problémák magyarázatával kapcsolatos üzenetek
nevelési-fejlesztési
feljegyzése.
céljai
Az adott műfaj hagyományainak követése.
Jártasság az érettségi íráskészséget mérő feladatainak megoldásában és az
értékelésükre használt kritériumok alkalmazásában.
A fejlesztés tartalma
Világos, részletes szövegek írása számos témakörben.
Több forrásból származó adatok és érvek összegzése és értékelése, a fontos gondolatok érthető
közlése.
Tudakozódással és problémák magyarázatával kapcsolatos üzenetek, információt közlő
feljegyzések/üzenetek írása a mindennapi életében szerepet játszó embereknek.
Hírek, nézetek hatékony kifejtése, reagálás mások nézeteire.
Esszé, beszámoló, riport, film-, könyv-, színdarab-ismertető írása.
A különböző érzelmi fokozatok kifejezése, továbbá az események és élmények személyes
jelentőségének kiemelése levelezésben.
Megjegyzések megfogalmazása a levelezőpartner híreivel és nézeteivel kapcsolatban.
Kreatív, önkifejező műfajokkal való kísérletezés, pl. vers, elbeszélés, történet írása, illetve átírása.
Gondolatokról és problémamegoldásokról értékelés készítése.
Részletes leírás készítése valóságos vagy képzelt eseményekről és élményekről.
Érvelés rendezett kifejtése egy bizonyos nézőpont mellett vagy ellen, a különböző alternatívák
előnyeinek és hátrányainak kifejtése.
A lényeges pontok és alátámasztó gondolatok hangsúlyozása, a több forrásból származó
információk és érvek szintetizálása.
A gondolatok közötti kapcsolat világos, összefüggő jelölése, az adott műfaj hagyományainak
követése.
Levelek, cikkek, beszámolók, történetek világos, a szöveg jól definiált tartalmú bekezdésekre
tagolása, bekezdések szerkesztése, szövegszerkesztés: bevezetés, kifejtés, lezárás.
Kötőszavak, kifejezések hatékony használata a szöveg logikájának megvilágítására és a könnyebb
megértés támogatására.
Saját írásmű tudatos ellenőrzése, javítása; a félreértést okozó hibák helyesbítése.
A szókincsbeli és szerkezetbeli hiányosságok kompenzálása körülírással és átfogalmazással.
A mondanivaló alátámasztása vizuális eszközökkel (pl. rajz, ábra, diagram, térkép).
Az írásmű stílusának magabiztos megválasztása, a formális, neutrális és informális stílus
stíluselemeinek alkalmazása.
A nyelvi szintnek megfelelő, felhasználóbarát online és hagyományos szótárak használata.

Felkészülés az érettségi íráskészséget mérő feladatainak megoldására, és az értékelésükre használt
kritériumok megismerése.
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások:
Hagyományos és elektronikus nyomtatvány, kérdőív, listák, hagyományos és elektronikus
képeslapok, képaláírások, emlékeztetők írása, jegyzetek készítése, diktált üzenetek leírása, SMSek/MMS-ek, ügyintézéssel kapcsolatos vagy személyes információt tartalmazó levelezés postai
levélben, faxon, elektronikusan (pl. tudakozódás, megrendelés, foglalás, visszaigazolás),
tetszést/nem tetszést kifejező üzenetek, elektronikus informális műfajok, pl. blog, fórum,
bejegyzések közösségi oldalakon, megállapodások, szerződések, közlemények szövegének
egyeztetése, cikkek írása magazinok, újságok és hírlevelek számára, cselekvéssort tartalmazó
instrukciók, történetek, elbeszélések, mesék, jellemzések, leírások, jegyzetek, versek, rapszövegek,
rigmusok, dalszövegek, rövid jelenetek, paródiák, poszterek készítése.
A továbbhaladás feltételei a 12. évfolyam végén
B2 szintű nyelvtudás.
A tanuló legyen képes
- a köznapi és tanulmányi életben elhangzó hosszú beszédek megértésére, ha normális
beszédtempóban erős akcentus nélkül beszélnek. Konkrét és elvont témájú üzenetek megértésére,
amelyek a mindennapi élet, illetve a tanulmányi munka során előfordulhatnak. Az összetettebb
érvelés követésére, amennyiben a téma viszonylag ismerős, és a beszéd menete jól követhető. Az
anyanyelvű beszélők közötti társalgás viszonylag könnyed követésére. Az érettségi vizsga
követelményeiben meghatározott szövegek általános és részinformációinak megértésére.
- folyékony, helyes és hatékony nyelvhasználatra általános és tanulmányokkal kapcsolatos témák
széles körében. Gondolatok, vélemény és érvek, valamint az érzelmek különböző fokozatainak
pontos kifejezésére. Hatékony részvételre a mindennapi és a tanulás során előforduló
vitahelyzetekben. Alkalmazkodásra a kommunikációs helyzethez stílusban, regiszterhasználatban.
Az érettségi részletes követelményeiben megadott témakörökben és kommunikációs helyzetekben
zökkenőmentes kommunikáció kezdeményezésére, fenntartására és lezárására vizuális és verbális
segédanyagok alapján. Világos, szisztematikusan kifejtett leírásra és bemutatásra, előadás tartására
az érdeklődési körhöz és a tanulmányokhoz kapcsolódó témák széles skálájában. A fontos
gondolatok megfelelő kiemelésére, és a mondanivaló alátámasztására példákkal, érvekkel. Annak
megtervezésére, hogy mit és milyen eszközökkel mondjon, valamint a hallgatóságra tett hatás
figyelembe vételére. Az érettségi vizsga részletes követelményeiben megadott témakörökben és
kommunikációs helyzetekben önálló megnyilatkozásra, témakifejtésre (gondolatok, vélemény)
vizuális és verbális segédanyagok alapján.
- az érdeklődési köréhez kapcsolódó szövegek elolvasására és megértésére. Hosszú és
összetett szövegek gyors átolvasására, a lényeges részletek megtalálására. Önálló olvasásra, az
olvasási stílus és sebesség változtatására a különböző szövegeknek és céloknak megfelelően.
Bonyolultabb és hosszabb szövegekben is az író álláspontjának, nézőpontjának megértésére. Az
érettségi vizsga követelményeiben leírt szövegek fontos általános és részinformációinak
megértésére.
- világos, részletes szövegek írására érdeklődési körrel és tanulmányokkal kapcsolatos
számos témakörben és műfajban. Érvek, gondolatok és vélemény kifejtésére elvont témákról is.
Tudakozódással és problémák magyarázatával kapcsolatos üzenetek feljegyzésére. Az adott műfaj
hagyományainak követésére. Az érettségi íráskészséget mérő feladatainak megoldására és az
értékelésükre használt kritériumok alkalmazására.
A fejlesztés várt eredményei a két évfolyamos ciklus végén
B2 szintű nyelvtudás.

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

Ajánlott témakörök a 11–12. évfolyamra
TÉMÁK
1. Személyes
vonatkozások,
család

2. Ember és
társadalom

VIZSGASZINTEK
Közép szint
Emelt szint
- A vizsgázó személye,
- A család szerepe az
életrajza,
egyén és a
életének fontos állomásai társadalom életében
(fordulópontjai)
- Családi
- Családi élet, családi
munkamegosztás,
kapcsolatok
szerepek a
családban, generációk
- A családi élet
együttélése
mindennapjai, otthoni
teendők
- Személyes tervek
- A másik ember külső és - Az emberi kapcsolatok
belső jellemzése
minősége, fontossága
(barátság, szerelem,
- Baráti kör
házasság)
- A tizenévesek világa:
kapcsolat a kortársakkal,
felnőttekkel

- Lázadás vagy
alkalmazkodás; a
tizenévesek útkeresése

- Női és férfi szerepek

- Előítéletek, társadalmi
problémák és azok
kezelése

- Ünnepek, családi
ünnepek
- Öltözködés, divat
- Vásárlás, szolgáltatások
(posta)
- Hasonlóságok és
különbségek az emberek
között

KAPCSOLÓDÁSI
PONTOK
Technika, életvitel és
gyakorlat: család és
háztartás.
Etika: önismeret, ember
az időben: gyermekkor,
ifjúság, felnőttkor
öregkor, családi élet.

Etika: társas kapcsolatok,
előítélet, tolerancia,
bizalom, együttérzés,
fogyatékkal élők,
szegények és gazdagok.
Történelem, társadalmi
és állampolgári
ismeretek: a jövedelem
szerepe a családban,
kiadás, bevétel,
megtakarítás, hitel, rezsi,
zsebpénz.

- Az ünnepek
fontossága az egyén és a Technika, életvitel és
társadalom életében
gyakorlat: tudatos
vásárlás.
- Az öltözködés mint a
társadalmi
Biológia-egészségtan:
hovatartozás kifejezése
biotermékek.
- A fogyasztói
társadalom, reklámok

3.
Környezetünk

- Társadalmi
viselkedésformák
- Az otthon, a lakóhely és - A lakóhely és
környéke (a lakószoba, a környéke fejlődésének
lakás, a ház bemutatása)
problémái
- A lakóhely
nevezetességei,
szolgáltatások,
szórakozási lehetőségek
- A városi és a vidéki élet
összehasonlítása

- A természet és az
ember harmóniája
- A környezetvédelem
lehetőségei és
- A környezetvédelem
lehetőségei és

Technika, életvitel és
gyakorlat:
fenntarthatóság,
környezettudatosság
otthon és a
lakókörnyezetben, víz- és
energia-takarékosság,
újrahasznosítás.
Történelem, társadalmi
és állampolgári

problémái
- Növények és állatok a
környezetünkben
- Környezetvédelem a
szűkebb
környezetünkben: Mit
tehetünk
környezetünkért vagy a
természet megóvásáért?

ismeretek: lakóhely és
környék hagyományai, az
én falum, az én városom.
Biológia-egészségtan:
élőhely, életközösség,
védett természeti érték,
változatos élővilág, a
Föld mozgása, az időjárás
tényezői, a Föld szépsége,
egyedisége.

- Időjárás

4. Az iskola

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

- Iskolatípusok és
iskolarendszer
Magyarországon és más
országokban

- Tantárgyak, órarend,
érdeklődési kör,
tanulmányi munka

- Hasonló események és
hagyományok
külföldi iskolákban

- A nyelvtanulás, a
nyelvtudás szerepe,
fontossága

5. A munka
világa

- Az iskolai élet
tanuláson kívüli
eseményei, iskolai
hagyományok
- Diákmunka, nyári
munkavállalás

6. Életmód

- Pályaválasztás,
továbbtanulás vagy
munkába állás
- Napirend, időbeosztás
- Az egészséges életmód
(a helyes és a helytelen
táplálkozás, a testmozgás
szerepe az egészség
megőrzésében,
testápolás)
- Étkezési szokások a
családban

Földrajz:
településtípusok; globális
problémák,
életminőségek
különbségei, pl. az éhezés
és a szegénység okai.
Történelem, társadalmi
és állampolgári
ismeretek: a tudás
fogalmának átalakulása, a
tanulás technikái,
élethosszig tartó tanulás.
Informatika: digitális
tudásbázisok, könyvtári
információs rendszerek.

- A munkavállalás
körülményei,
lehetőségei itthon és
más országokban,
divatszakmák

Technika, életvitel és
gyakorlat:
pályaorientáció és munka.

- Az étkezési szokások
hazánkban és
más országokban
- Ételspecialitások
hazánkban és más
országokban

Technika, életvitel és
gyakorlat: testi és lelki
egészség, balesetek
megelőzése, egészséges
ételek.

- A kulturált étkezés
feltételei,
fontossága

Biológia-egészségtan:
testrészek, egészséges
életmód, a betegségek
ismérvei, fogyatékkal
élők, betegségmegelőzés,

- Ételek, kedvenc ételek
- Étkezés iskolai menzán,
éttermekben,
gyorséttermekben

-A
szenvedélybetegségek
- A gyógyítás egyéb
módjai

elsősegély.
Testnevelés és sport: a
rendszeres testedzés
hatása a szervezetre,
relaxáció.

- Gyakori betegségek,
sérülések, baleset

7. Szabadidő,
művelődés,
szórakozás

- Gyógykezelés
(háziorvos, szakorvos,
kórházak)
- Szabadidős
elfoglaltságok, hobbik
- Színház, mozi, koncert,
kiállítás stb.
- Sportolás, kedvenc
sport, iskolai sport
- Olvasás, rádió, tévé,
videó, számítógép,
internet.
Kulturális események

- A szabadidő
jelentősége az ember
életében
- A művészet szerepe a
mindennapokban
- Szabadidősport,
élsport, veszélyes
sportok
- A könyvek, a média és
az internet
szerepe, hatásai

Földrajz: más népek
kultúrái.
Magyar nyelv és
irodalom: rövid epikai,
lírai, drámai művek
olvasása, a reklám és a
popzene új szóbeli
költészete.
Informatika: e-könyvek,
médiatudatosság.
Testnevelés és sport:
táncok, népi játékok, a
sport és olimpia története,
példaképek szerepe,
sportágak jellemzői.
Ének-zene: népzene,
klasszikus zene, popzene.
Dráma és tánc: a
szituáció alapelemei,
beszédre késztetés,
befogadás, értelmezés,
különböző kultúrák
mítoszai, mondái.

8. Utazás,
turizmus

- A közlekedés eszközei,
lehetőségei, a
tömegközlekedés
- Nyaralás itthon, illetve
külföldön
- Utazási előkészületek,

- A motorizáció hatása a
környezetre és
a társadalomra
-Az idegenforgalom
jelentősége

Vizuális kultúra: művészi
alkotások
leírása, értelmezése.
Technika, életvitel és
gyakorlat: közlekedési
ismeretek,
közlekedésbiztonság,
fenntarthatóság,
környezettudatosság a
közlekedésben.

egy utazás
megtervezése,
megszervezése

9. Tudomány
és technika

- Az egyéni és a társas
utazás előnyei és
hátrányai
- Népszerű tudományok,
ismeretterjesztés
- A technikai eszközök
szerepe a mindennapi
életben

10. Gazdaság
és pénzügyek

Gazdaság és pénzügyek
Családi gazdálkodás.
Zsebpénz.
Vásárlás, szolgáltatások
(például posta).
Fogyasztás, reklámok.

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

A pénz szerepe a
mindennapokban.
A fogyasztói
társadalom.
Banki ügyintézés,
például pénzfelvétel,
bankkártya igénylés.
Tudatos vásárlói
magatartás.

Földrajz: a kulturális élet
földrajzi alapjai, nyelvek
és vallások, egyes
meghatározó jellegű
országok turisztikai
jellemzői.
Történelem, társadalmi
és állampolgári
ismeretek; fizika:
tudománytörténeti
jelentőségű felfedezések,
találmányok.
Informatika:
számítógépen keresztül
való kapcsolattartás,
információ keresése, az
informatikai eszközöket
alkalmazó média
megismerése, az elterjedt
infokommunikációs
eszközök előnyeinek és
kockázatainak
megismerése, a netikett
alapjai, élőszóval kísért
bemutatók és
felhasználható eszközeik.
Technika, életvitel és
gyakorlat: család és
háztartás, tudatos
vásárlás, pénzügyi
ismeretek.
Történelem, társadalmi
és állampolgári
ismeretek: a jövedelem
szerepe a családban,
kiadás, bevétel,
megtakarítás, hitel rezsi,
zsebpénz.

Függelék
Nyelvi specialitások

OLASZ NYELV
Heti 3 órás második idegen nyelv

9. évfolyam (3 óra)
Kiemelt témakörök
Személyes vonatkozások, család
A tanuló személye. Család, családfa. Családi élet, családi kapcsolatok, teendők.
Ember és társadalom
Emberek külső és belső jellemzése. Baráti kör. A tizenévesek világa: kapcsolat a kortársakkal, felnőttekkel.
Ünnepek, családi ünnepek. Öltözködés, divat.Társadalmi szokások nálunk és a célországokban.
Környezetünk
Az otthon, a lakóhely és környéke (a lakószoba, a lakás, a ház bemutatása).
A lakóhely nevezetességei, szolgáltatások, szórakozási lehetőségek. Időjárás, éghajlat
Az iskola
Saját iskolájának bemutatása. Tantárgyak, órarend, érdeklődési kör. .Az ismeretszerzés különböző módjai.
A nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe, fontossága. Az internet szerepe az iskolában, a tanulásban.
Az iskolai élet tanuláson kívüli eseményei.
A munka világa
Foglalkozások. Pályaválasztás.
Életmód
Napirend, időbeosztás. Ételek, kedvenc ételek. Étkezés családban, iskolai menzán, éttermekben.
Szabadidő, művelődés, szórakozás
Szabadidős elfoglaltságok, hobbik. E-mailezés külföldre barátokkal Színház, mozi, koncert, kiállítás stb.
Sportolás, kedvenc sport, iskolai sport. Olvasás, rádió, tévé, számítógép, internet. Kulturális és sportélet nálunk és a
célországokban. A Giro d’Italia
Utazás, turizmus
A közlekedés eszközei, lehetőségei, a tömegközlekedés, a kerékpáros közlekedés.
Nyaralás itthon, illetve külföldön. Utazási előkészületek.
Szálláslehetőségek (camping, ifjúsági szállás, szálloda, bérelt lakás vagy ház, lakáscsere stb.).
Turisztikai célpontok. A célország, ill. annak főváros nevezetességei.
Tudomány és technika
A technikai eszközök szerepe a mindennapi életben.
Az internet szerepe a magánéletben, a tanulásban és a munkában.
Gazdaság és pénzügyek
Vásárlás. Fogyasztás.
Fogalomkörök
Fogalomkörök
Létezés kifejezése
Történés kifejezése
Cselekvés kifejezése

Birtoklás kifejezése
Térbeli viszonyok

Fogalomkörök nyelvi kifejezése
(ESSERE, ESSERCI, STARE, ESISTERE)
è bello, è primavera, c’è tempo, sta bene, è a Roma, mi chiamo Maria, è una bella
ragazza, è un vero amico, si trova a Roma
(PIOVERE, NEVICARE
piove, nevica.
(igealakok: indicativo presente, imperativo, , visszaható igék, gerundio, infinito
passato, általános alany)
studio l’italiano, vivo in Ungheria, dammi una penna!, aprite i libri! Mi rilasso
leggendo.
(AVERE, DI elöljárószó, birtokos névmások: MIO, TUO...) ho due fratelli, le pagine
del libro, questo è il mio ragazzo, il piacere è mio
(elöljárószók: IN, A, SU, DA, FRA, helyhatározószók: QUI, QUA, DENTRO,
SOTTO, SOPRA, FUORI, DAVANTI, DIETRO) siamo a scuola, a destra, dentro c’è
buio, tutti stanno fuori, la camicia è sopra

Időbeli viszonyok

Mennyiségi viszonyok

Minőségi viszonyok
Modalitás

Esetviszonyok

Logikai viszonyok
Szövegösszetartó eszközök

(időhatározószók: ORA, ADESSO, DOMANI, OGGI, POI, DOPO, PRIMA,
SEMPRE, ALLORA, ALLA FINE, ANCORA, DURANTE, igeidők egyeztetése:
egyidejűség domani andiamo in montagna, arrivo lunedì sera, prima facciamo i
compiti, non parlare durante la lezione! Carla si alza presto; sei ancora giovane; oggi
è sabato, domani è domenica; ci vediamo dopo! Paolo parla sempre del suo lavoro,
allora cominciamo!
(számnevek: MOLTO, POCO, ABBASTANZA, UNO, DUE, TRE. . . DIECI . . .
VENTI. . . . CENTO, MILLE, DUEMILA) qui ci sono molte ragazze, abbiamo
quattro lezioni, quanti anni hai? ho comprato due etti di prosciutto e due bottiglie di
olio, mi sento abbastanza bene,
(melléknevek: GRANDE, ALTO, BELLO, CALDO, PICCOLO, BIANCO, NERO,
ecc. a melléknevek fokozása) il giardino è grande, ho una camicia bianca, come è?, di
che colore è?, mi fa male, è bellissima
(módbeli segédigék:VOLERE, POTERE, DOVERE, SAPERE, voglio uscire, posso
venire anch’io?, devi capire, non sai guidare?, vorrei sapere la verità, potresti
prestarmi il tuo dizionario?
(névmások: MI, TI, GLI, LE. . .) igei vonzatok: essere contenti di
cominciare a, chiedere a, avere bisogno di, avere voglia di, andare a fare, essere
contento di, convincere a, evitare di
(kötőszók: E, O, MA, PERCHÉ, alá- és mellérendelő mondatok; mondatrövidítés
elöljárószó+főnévi igenévvel, gerundióval, általános alany, hasonlító mondatok)
Perché non mangi? Perché non ho fame. Passo il pomeriggio leggendo.
Kérdőszók: CHI?, CHE COSA?, COME? QUANDO?, DOVE, PERCHÉ, QUANTO
mutató névmások: QUESTO, QUELLO, személyes névmások: IO, TU…., visszaható
névmások: MI, TI, SI, CI, VI, SI, vonatkozó névmások: CHE, CUI, QUALE,
névmás, hangsúlytalan, hangsúlyos személyes névmások: MI, ME, t i piace nuotare?
chi è questa ragazza?, che cosa facciamo adesso?, come ti chiami?, quando andiamo a
casa?, chi è lui?, qual è il tuo libro?
10. évfolyam (3 óra)

Kiemelt témakörök:
Személyes vonatkozások, család
A tanuló személye. Személyes tervek. Családi élet, családi kapcsolatok.
A családi élet mindennapjai, otthoni teendők.
Ember és társadalom
Emberek külső és belső jellemzése. Baráti kör, közös programok. A tizenévesek világa: kapcsolat a kortársakkal,
felnőttekkel. Ünnepek, családi ünnepek. Öltözködés, divat.
Hasonlóságok és különbségek az emberek között, tolerancia, pl. idősek, fogyatékkal élők.
Konfliktusok és kezelésük. Társadalmi szokások nálunk és a célországokban.
Környezetünk
Az otthon, a lakóhely és környéke (a lakószoba, a lakás, a ház bemutatása)
Kiadó szoba; albérlet-keresés itthon és külföldön. Útbaigazítás.
A lakóhely nevezetességei, szolgáltatások, szórakozási lehetőségek. Növények és állatok a környezetünkben.
Környezetvédelem a szűkebb környezetünkben. Felelős állattartás, állatok örökbe fogadása, annak segítése
Nemzeti Parkok, állatkert Szelektív hulladékgyűjtés. Időjárás, éghajlat.
Az iskola
Saját iskolájának bemutatása. Tantárgyak, órarend, érdeklődési kör. Az ismeretszerzés különböző módjai.
A nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe, fontossága. Az internet szerepe az iskolában, a tanulásban.
Az iskolai élet tanuláson kívüli eseményei. Iskolai hagyományok.
A munka világa
Diákmunka, nyári munkavállalás. Foglalkozások és a szükséges kompetenciák.
Pályaválasztás, továbbtanulás vagy munkába állás. Távmunka kisgyermek mellett.
Életmód
Napirend, időbeosztás.
Az egészséges életmód (a helyes és a helytelen táplálkozás, a testmozgás szerepe az egészség megőrzésében,
testápolás). Egészséges és egészségtelen táplálékok. Életünk és a stressz. Ételek, kedvenc ételek, sütés-főzés.
Étkezés családban, iskolai menzán, éttermekben, „bárban”, pizzériában. Gyakori betegségek, sérülések, baleset; azok
megelőzése. Gyógykezelés (orvosnál). Életmód nálunk és a célországokban.

Szabadidő, művelődés, szórakozás
Szabadidős elfoglaltságok, hobbik. Színház, mozi, koncert, kiállítás, múzeum stb. Sportolás, kedvenc sport, iskolai
sport. Olvasás, rádió, tévé, számítógép, internet. Az infokommunikáció szerepe a mindennapokban.
Kulturális és sportélet nálunk és a célországokban. A Giro d’Italia
Utazás, turizmus
A közlekedés eszközei, lehetőségei, a tömegközlekedés, a kerékpáros közlekedés.
Útbaigazítás. Nyaralás itthon, illetve külföldön. Utazási előkészületek, egy utazás megtervezése, megszervezése.
Az egyéni és a társas utazás előnyei és hátrányai. Szálláslehetőségek (camping, ifjúsági szállás, szálloda, bérelt
lakás vagy ház, lakáscsere stb.). Agriturismo. Turisztikai célpontok.
Tudomány és technika.
A technikai eszközök szerepe a mindennapi életben.
Az internet szerepe a magánéletben, a tanulásban és a munkában.
Gazdaság és pénzügyek
A pénz szerepe a mindennapokban. Vásárlás, szolgáltatások (például posta, bank)
Fogalomkörök
Fogalomkörök
Létezés kifejezése
Történés kifejezése
Cselekvés kifejezése

Birtoklás kifejezése
Térbeli viszonyok
Időbeli viszonyok

Mennyiségi viszonyok

Minőségi viszonyok
Modalitás

Esetviszonyok
Logikai viszonyok

Fogalomkörök nyelvi kifejezése
(ESSERE, ESSERCI, STARE, ESISTERE)
è bello, è primavera, c’è tempo, sta bene, è a Roma, mi chiamo Maria, è una bella
ragazza, è un vero amico, si trova a Roma
(PIOVERE, NEVICARE, DIVENTARE, SUCCEDERE,)
piove, nevica, sono nato a, è diventato grande, è successo un disastro, non è
successo niente.
(igealakok: indicativo presente, imperativo, participio passato, passato prossimo,
futuro semplice, imperfetto, condizionale presente, trapassato prossimo, visszaható
igék, gerundio)
studio l’italiano, vivo in Ungheria, dammi una penna!, aprite i libri!, ho studiato
molto, andremo in Italia, mi alzo presto, avevo voglia di piangere, mi faresti un
piacere?, non avevo mai vista una macchina così bella, chiudendo la porta mi son
fatto male.
(AVERE, DI elöljárószó, birtokos névmások: MIO, TUO...) ho due fratelli, le
pagine del libro, questo è il mio ragazzo, il piacere è mio
(elöljárószók: IN, A, SU, DA, IN, FRA, helyhatározószók: QUI, QUA, DENTRO,
SOTTO, SOPRA, FUORI, DAVANTI, DIETRO) il gesso è lì, siamo a scuola, a
destra, dentro c’è buio, tutti stanno fuori, la camicia è sopra
(időhatározószók: ORA, ADESSO, DOMANI, OGGI, POI, DOPO, IERI, PRIMA,
SEMPRE, ALLORA, ALLA FINE, GIA’, ANCORA, DURANTE, igeidők
egyeztetése: egyidejűség, ) domani andiamo in montagna, arrivo lunedì sera, sono
arrivati ieri, prima facciamo i compiti, ! Carla si alza presto; sei ancora giovane;
oggi è sabato, domani è domenica; ci vediamo dopo! Paolo parla sempre del suo
lavoro, allora cominciamo! durante la lezione abbiamo già parlato molto della
cultura italiana
(számnevek: MOLTO, POCO, ABBASTANZA, NIENTE, UNO, DUE, TRE. . .
DIECI . . . VENTI. . . . CENTO, MILLE, DUEMILA) qui ci sono molte ragazze,
abbiamo quattro lezioni, quanti anni hai? ho comprato due etti di prosciutto e due
bottiglie di olio, mi sento abbastanza bene, non ci capisco niente
(melléknevek: GRANDE, ALTO, BELLO, CALDO, PICCOLO, BIANCO, NERO,
ecc. a melléknevek fokozása) il giardino è grande, ho una camicia bianca, come è?,
di che colore è?, mi fa male, è la più bella ragazza della classe: è bellissima
(módbeli segédigék:VOLERE, POTERE, DOVERE, SAPERE) voglio uscire, posso
venire anch’io?, devi capire, non sai guidare?, vorrei sapere la verità, potresti
prestarmi il tuo dizionario?
(névmások: MI, TI, GLI, LE. . .) igei vonzatok: cominciare a, decidere di, chiedere
a, essere contento di, mi piace, vestire di nero,
(kötőszók: E, O, MA, PERCHÉ, alá- és mellérendelő mondatok; mondatrövidítés
elöljárószó+főnévi igenévvel, gerundióval, közvetett és közvetlen beszéd) Perché
non mangi? Perché non ho fame. Passo il pomeriggio leggendo.ho deciso di partire
presto, sono venuto per salutarti, vengo a trovarti domani

Szövegösszetartó eszközök

kérdőszók: CHI?, CHE COSA?, COME? QUANDO?, PERCHÉ, QUANTO mutató
névmások: QUESTO, QUELLO, személyes névmások: IO, TU. . ., visszaható
névmások: MI, TI, SI, CI, VI, SI, vonatkozó névmások: CHE, CUI, QUALE, NE
névmás, hangsúlytalan, hangsúlyos és összetett személyes névmások: MI, ME, ME
NE, GLIELO..) t i piace nuotare? chi è questa ragazza?, che cosa facciamo adesso?,
come ti chiami?, quando andiamo a casa?, chi è lui?, qual è il tuo libro? perché non
sei venuto?, me ne aveva parlato molto, ci vado anch’io.

Kommunikációs szándékok
Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok
Kommunikációs szándékok
megszólítás
köszönés, elköszönés
bemutatás, bemutatkozás
köszönet és arra reagálás
engedélykérés és arra reagálás
érdeklődés hogylét iránt és
reagálás
bocsánatkérés és arra reagálás
gratuláció, jókívánságok és
reagálás
személyes levélben megszólítás
személyes levélben elbúcsúzás

Nyelvi példák
senti!, scusa!, Marina/Giorgio!, per favore!, per piacere!, signore/a!,
signorina!, professore!/professoressa!, mamma!, papà!, zio/a!, nonno/a!
ciao!, ciao, Angela!, ciao a tutti!, buongiorno/ buonasera!,
buongiorno/buonasera,
signore/a,
professore/professoressa!;
arrivederci/La, ciao, a presto, a domani, a dopo, a lunedì
mi chiamo Alessandro Beri, sono Giulia, il mio nome è Martina,
piacere; ti presento Giorgio, questo è Gregorio
grazie!, grazie tante!, ti/La ringrazio!; prego!, non c’è di che!, di
niente!
posso?, posso uscire un momento?, posso avere una piantina della
città?; prego!, come no!, si accomodi!, macché!, ci mancherebbe altro!,
questo poi no, ho detto di no
arra come stai/sta?, come va?, che c’è di nuovo?,; non c’è male, bene, grazie,
e tu/Lei?, abbastanza bene, così, così, niente di speciale
scusami/mi scusi!, mi dispiace; non c’è di che
arra congratulazioni!, auguri!, tanti auguri!, Buon Natale!, Felice Anno
Nuovo!, in bocca al lupo!, buon viaggio!, buon appetito!; grazie,
altrettanto!, grazie mille!, mille grazie!
Caro padre/papà!, Cara madre/mamma/mammina!, Cari genitori!,
Caro Mario!, Caro/a Giulio/Andreina!, Carissimo/a!
a presto!, baci e abbracci, tanti/tantissimi baci, un abbraccio, un forte
abbraccio, bacione, tanti cari saluti, con amicizia, con tanta amicizia,
con affetto, con tanto affetto, con amore, ti saluto, affettuosamente,
tuo/a

Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok
Kommunikációs szándékok
sajnálkozás
öröm
elégedettség, elégedetlenség
csodálkozás
remény
bánat
bosszúság

Nyelvi példák
mi dispiace, mi spiace, che disastro
che gioia!, che piacere!
sono contento; non sono contento, mi dà fastidio
come mai?, che sorpresa!
spero di rivedert/La
che pena!, che dolore!
che noia!

Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok
Kommunikációs szándékok
véleménykérés és arra reagálás
valaki igazának az elismerése
egyetértés, egyet nem értés

tetszés, nem tetszés

Nyelvi példák
secondo te/Lei, qual è la tua/Sua opinione?, che ne dici/e di?; secondo
me, secondo la mia opinione,
hai/ha ragione, avevi/a ragione, ho sbagliato io, la colpa è mia
hai/ha ragione, d’accordo, sono d’accordo, bene/benissimo, va
bene/benissimo, perfetto, ottimo, ottima idea!, mi hai/ha convinto; non
hai/ha ragione, non sono d’accordo, non va bene, non è il caso, pessima
idea! ci mancherebbe altro!
mi piace, mi piace tanto, che bello!, è fantastico!; non mi piace, non mi

akarat,
kívánság,
szükségesség, lehetőség
ígéret
dicséret, kritika

va, che brutto!, che orrore!
képesség, voglio/vogliamo, ho/abbiamo deciso di; vorrei, mi piacerebbe; è capace
di, non riesco ad aprire la porta; è necessario, bisogna, devi studiare di
più; è possibile, posso venire anch’io
ti/Le prometto di
bravo/a/i/e!, bravissimo/a/i/e!, come sei carino/a!, quanto sei/siete
bravi/e! che coraggio!, sei un genio!

Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok
Kommunikációs szándékok
Nyelvi példák
dolgok, személyek megnevezése, leírása questo è un fumetto, ecco la pasta!, eccolo/la/li/le!, questa è Maria, è
una ragazza dai capelli biondi
események leírása
é successo due settimane fa durante l’intervallo a scuola
információkérés, információadás
per favore!, per piacere!, come ti chiami?, dove è il bagno?, che ore
sono?, come si dice in italiano?, che cosa vuol dire in ungherese?, come
si arriva alla stazione?, sai/sa dove si trova una farmacia?, chi è il
medico di turno?, di dove sei?; mi chiamo Sandro, è a destra, sono le
tre e mezza, in italiano si dice, in ungherese vuol dire, sono le tre e
mezza, torno prima del pranzo, bisogna andare dritto, poi al primo
semaforo girare a sinistra, si trova vicino, in fondo alla strada, è il
dottor Magnani, sono di Verona
igenlő vagy nemleges válasz
sì, certo, come no; no, nient’affatto
tudás, nem tudás
lo so, lo so benissimo; non lo so, non ne so nulla/niente
bizonyosság, bizonytalanság
certo, di sicuro, ne sono certo/sicuro, certamente; forse, non ne sono
sicuro/a, può darsi, chissa!, chi lo sa
A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok
Kommunikációs szándékok
kérés
tiltás, felszólítás
javaslat és arra reagálás
meghívás és arra reagálás
kínálás és arra reagálás

Nyelvi példák
per favore/piacere
non correre, non devi/e uscire, non esagerare!; corri!, esci! fa’ presto!,
alzati!, vieni/venga/venite!, andiamo!, dài!, muoviti!
ti dico di, ti propongo di; volentieri!, va bene/benissimo!, non posso,
preferisco di no
vieni a casa mia!, fai un salto da me!, ti aspettiamo per cena;
volentieri!, con piacere!, mi dispiace ma non posso
prego, assaggialo!, vuoi/vuole provare anche questo?, prendi/a un altro
pezzettino/bicchierino!,

Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok
Kommunikációs szándékok
visszakérdezés, ismétléskérés
nem értés
betűzés kérése, betűzés
felkérés lassabb, hangosabb beszédre

Nyelvi példák
come hai/ha detto?, compreso?, capito?; me lo puoi/può ripetere?,
scusa/i, non ho capito bene, vuoi/vuole ripetere?
scusa/i, non capisco, non ho capito, non ho capito bene, non ci capisco
niente/un tubo
potresti/potrebbe compitarlo?; Gyula, G come Genova, ipsilon, U come
Ugo, L come Livorno, A come Albano
parla/i più lento/forte!, ti/La prego di parlare più lento/forte
11. évfolyam (3 óra)

Kiemelt témakörök
Személyes vonatkozások, család
A tanuló személye. Személyes tervek. Családi élet, családi kapcsolatok.
A családi élet mindennapjai, otthoni teendők. Azok megosztása férj és feleség között.
Ember és társadalom
Emberek külső és belső jellemzése. Baráti kör, együttes programok, „bulik”.
A tizenévesek világa: kapcsolat a kortársakkal, felnőttekkel.
Női és férfi szerepek, ismerkedés, házasság.
Ünnepek, családi ünnepek, Apák napja, Karnevál, Befana, és még néhány tipikus olasz ünnep.

Öltözködés, divat. Hasonlóságok és különbségek az emberek között, tolerancia, pl. fogyatékkal élők.
Konfliktusok és kezelésük. A kommunikáció minden formája, tömegkommunikációs eszközök.
Társadalmi szokások nálunk és a célországokban.
Környezetünk
Az otthon, a lakóhely és környéke (a lakószoba, a lakás, a ház bemutatása).
A lakóhely nevezetességei, szolgáltatások, szórakozási lehetőségek.
Növények és állatok a környezetünkben. Környezetvédelem a szűkebb környezetünkben.
Szelektív hulladékgyűjtés. Időjárás, éghajlat.
Az iskola
Saját iskolájának bemutatása (sajátosságok, például. szakmai képzés, tagozat).
Tantárgyak, órarend, érdeklődési kör, tanulmányi munka.
Az ismeretszerzés különböző módjai. A nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe, fontossága.
Az internet szerepe az iskolában, a tanulásban. Az iskolai élet tanuláson kívüli eseményei.
Iskolai hagyományok. Csereút.
A munka világa
Diákmunka, nyári munkavállalás. Foglalkozások és a szükséges kompetenciák.
Pályaválasztás, továbbtanulás vagy munkába állás.
Életmód
Napirend, időbeosztás.
Az egészséges életmód (a helyes és a helytelen táplálkozás, a testmozgás szerepe az egészség megőrzésében,
testápolás). Egészséges és egészségtelen táplálékok. Életünk és a stressz.
Ételek, kedvenc ételek, sütés-főzés. Receptek, tipikus olasz ételek. A mediterrán étrend; tipikus olasz ételek.
Étkezés családban, iskolai menzán, éttermekben, „bárban”, pizzériában.
Gyakori betegségek, sérülések, (sport)baleset. Gyógykezelés (orvosnál). Életmód nálunk és a célországokban.
Szabadidő, művelődés, szórakozás
Szabadidős elfoglaltságok, hobbik. Színház, mozi, koncert, kiállítás stb. Múzeumok; múzeumok éjszakája.
Sportolás, kedvenc sport, iskolai sport. Olvasás, rádió, tévé, számítógép, internet. Saját blog, weboldal.
Néhány híres olasz irodalmi mű (Pinocchio) Az infokommunikáció szerepe a mindennapokban.
Kulturális és sportélet nálunk és a célországokban. A Giro d’Italia
Utazás, turizmus
A közlekedés eszközei, lehetőségei, a tömegközlekedés, a kerékpáros közlekedés.
Útbaigazítás. Nyaralás itthon, illetve külföldön. Utazási előkészületek, egy utazás megtervezése, megszervezése.
Az egyéni és a társas utazás előnyei és hátrányai.
Szálláslehetőségek (camping, ifjúsági szállás, szálloda, bérelt lakás vagy ház, lakáscsere stb.).
Turisztikai célpontok; a célország főbb nevezetességeinek megismerése; olasz-magyar kulturális kapcsolatok.
Tudomány és technika
Népszerű tudományok, ismeretterjesztés. A technikai eszközök szerepe a mindennapi életben.
Az internet szerepe a magánéletben, a tanulásban és a munkában.
Gazdaság és pénzügyek
A pénz szerepe a mindennapokban. Vásárlás, szolgáltatások (például posta, bank). Bankkártya; használata.
Fogalomkörök
Fogalomkörök
Létezés kifejezése
Történés kifejezése
Cselekvés kifejezése

Fogalomkörök nyelvi kifejezése
(ESSERE, ESSERCI, STARE, ESISTERE)
è bello, è primavera, c’è tempo, sta bene, è a Roma, mi chiamo Maria, è una bella
ragazza, è un vero amico, si trova a Roma
(PIOVERE, NEVICARE, DIVENTARE, SUCCEDERE, ACCADERE)
piove, nevica, sono nato a, è diventato grande, è successo un disastro, non è
successo niente, accade spesso
(igealakok: indicativo presente, imperativo, participio passato, passato prossimo,
futuro semplice, imperfetto, condizionale presente,
trapassato prossimo,
condizionale passato, visszaható igék, szenvedő szerkezet, gerundio, általános
alany, passato remoto)
studio l’italiano, vivo in Ungheria, dammi una penna!, aprite i libri!, ho studiato
molto, andremo in Italia, mi alzo presto, avevo voglia di piangere, mi faresti un
piacere?, non avevo mai vista una macchina così bella, questo libro è stato tradotto
da uno scrittore famoso, chiudendo la porta mi son fatto male; si fece tardi.

Birtoklás kifejezése
Térbeli viszonyok
Időbeli viszonyok

Mennyiségi viszonyok

Minőségi viszonyok
Modalitás

Esetviszonyok

Logikai viszonyok

Szövegösszetartó eszközök

(AVERE, DI elöljárószó, birtokos névmások: MIO, TUO...) ho due fratelli, le
pagine del libro, questo è il mio ragazzo, il piacere è mio
(elöljárószók: IN, A, SU, DA, IN, FRA, helyhatározószók: QUI, QUA, LÌ, LÀ,
DENTRO, SOTTO, SOPRA, FUORI, DAVANTI, DIETRO) il gesso è lì, siamo a
scuola, a destra, dentro c’è buio, tutti stanno fuori, la camicia è sopra
(időhatározószók: ORA, ADESSO, DOMANI, OGGI, POI, DOPO, IERI, PRIMA,
SEMPRE, ALLORA, ALLA FINE, GIÀ, ANCORA, DURANTE, igeidők
egyeztetése: egyidejűség, előidejűség, utóidejűség a jelenben és a múltban) domani
andiamo in montagna, arrivo lunedì sera, sono arrivati ieri, prima facciamo i
compiti, ! Carla si alza presto; sei ancora giovane; oggi è sabato, domani è
domenica; ci vediamo dopo! Paolo parla sempre del suo lavoro, allora cominciamo!
durante la lezione abbiamo già parlato molto della cultura italiana
(számnevek: MOLTO, POCO, PARECCHIO, ABBASTANZA, NIENTE, UNO,
DUE, TRE. . . DIECI . . . VENTI. . . . CENTO, MILLE, DUEMILA) qui ci sono
molte ragazze, abbiamo quattro lezioni, quanti anni hai? ho comprato due etti di
prosciutto e due bottiglie di olio, abbiamo studiato parecchio, mi sento abbastanza
bene, non ci capisco niente
(melléknevek: GRANDE, ALTO, BELLO, CALDO, PICCOLO, BIANCO, NERO,
ecc. a melléknevek fokozása) il giardino è grande, ho una camicia bianca, come è?,
di che colore è?, mi fa male, è la più bella ragazza della classe: è bellissima
(módbeli segédigék:VOLERE, POTERE, DOVERE, SAPERE) voglio uscire,
posso venire anch’io?, devi capire, non sai guidare?, vorrei sapere la verità, potresti
prestarmi il tuo dizionario?
(névmások: MI, TI, GLI, LE. . .) igei vonzatok: essere contenti di
cominciare a, decidere di, smettere di, chiedere a, avere bisogno di, avere voglia di,
andare a fare, essere contento di, evitare di
(kötőszók: E, O, MA, PERCHÉ, alá- és mellérendelő mondatok; mondatrövidítés
elöljárószó+főnévi igenévvel, gerundióval, közvetett és közvetlen beszéd; szenvedő
szerkezetű mondatok; általános alany, hasonlító mondatok) ho deciso di partire
presto, sono venuto/-a per salutarti, vengo a trovarti domani, chiudendo la porta mi
son fatto male, la Befana non è conosciuta in Ungheria; in Ungheria non si
festeggia la Befana.
kérdőszók: CHI?, CHE COSA?, COME? QUANDO?, PERCHÉ, QUANTO
mutató névmások: QUESTO, QUELLO, személyes névmások: IO, TU…
visszaható névmások: MI, TI, SI, CI, VI, SI, vonatkozó névmások: CHE, CUI,
QUALE, NE névmás, hangsúlytalan, hangsúlyos és összetett személyes névmások:
MI, ME, ME NE, GLIELO..) chi è questa ragazza?, che cosa facciamo adesso?,
come ti chiami?, quando andiamo a casa?, chi è lui?, perché non sei venuto?, me ne
aveva parlato molto, ci vado anch’io.
12. évfolyam (3 óra)

Kiemelt témakörök
Személyes vonatkozások, család
A tanuló személye, életrajza, életének fontos állomásai.
Személyes tervek. Családi élet, családi kapcsolatok. A családi élet mindennapjai, otthoni teendők.
Generációk; az idősek tisztelete, az élet régen.
Ember és társadalom
Emberek külső és belső jellemzése. Baráti kör.
A tizenévesek világa: kapcsolat a kortársakkal, felnőttekkel.
Női és férfi szerepek, ismerkedés, házasság. Ünnepek, családi ünnepek.
Öltözködés, divat. Hasonlóságok és különbségek az emberek között, tolerancia, pl. fogyatékkal élők.
Konfliktusok és kezelésük. Társadalmi szokások nálunk és a célországokban. „Made in Italy”.
Környezetünk
Az otthon, a lakóhely és környéke (a lakószoba, a lakás, a ház bemutatása).
A lakóhely nevezetességei, szolgáltatások, szórakozási lehetőségek.
Növények és állatok a környezetünkben. Környezetvédelem a szűkebb környezetünkben.
Szelektív hulladékgyűjtés. Passzív ház. Időjárás, éghajlat.
Az iskola
Saját iskolájának bemutatása (sajátosságok, például. szakmai képzés, tagozat).
Tantárgyak, órarend, érdeklődési kör, tanulmányi munka.

Az ismeretszerzés különböző módjai. A nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe, fontossága.
Az internet szerepe az iskolában, a tanulásban. Az iskolai élet tanuláson kívüli eseményei.
Iskolai hagyományok. Egyetemista élet, ösztöndíj-lehetőségek itthon és külföldön; olaszok ösztöndíjjal nálunk.
A munka világa
Diákmunka, nyári munkavállalás itthon és külföldön.
Foglalkozások és a szükséges kompetenciák; nem „szokványos” foglalkozások.
Pályaválasztás, továbbtanulás vagy munkába állás, a kettő párhuzamosan.
Önéletrajz, állásinterjú. Munkanélküliség.
Életmód
Napirend, időbeosztás.
Az egészséges életmód (a helyes és a helytelen táplálkozás, a testmozgás szerepe az egészség megőrzésében,
testápolás). Életünk és a stressz. Ételek, kedvenc ételek, sütés-főzés. Étkezés családban, iskolai menzán, éttermekben,
„bárban”, pizzériában. Gyakori betegségek, sérülések, baleset. Gyógykezelés (orvosnál).
Életmód nálunk és a célországokban. A Giro d’Italia
Szabadidő, művelődés, szórakozás
Szabadidős elfoglaltságok, hobbik. Színház, mozi, koncert, kiállítás stb. Sportolás, kedvenc sport, iskolai sport.
Olvasás, rádió, tévé, számítógép, internet. Az infokommunikáció szerepe a mindennapokban.
Kulturális és sportélet nálunk és a célországokban.
Utazás, turizmus
A közlekedés eszközei, lehetőségei, a tömegközlekedés, a kerékpáros közlekedés.
Nyaralás itthon, illetve külföldön. Utazási előkészületek, egy utazás megtervezése, megszervezése.
Az egyéni és a társas utazás előnyei és hátrányai.
Szálláslehetőségek (camping, ifjúsági szállás, szálloda, bérelt lakás vagy ház, lakáscsere stb.).
Turisztikai célpontok.
Tudomány és technika
Népszerű tudományok, ismeretterjesztés. A technikai eszközök szerepe a mindennapi életben.
Az internet szerepe a magánéletben, a tanulásban és a munkában. Olasz és magyar híres feltalálók.
Gazdaság és pénzügyek
Családi gazdálkodás. Zsebpénz. A pénz szerepe a mindennapokban. Vásárlás, szolgáltatások (például posta, bank).
Fogyasztás, reklámok.
Fogalomkörök
Fogalomkörök
Létezés kifejezése
Történés kifejezése
Cselekvés kifejezése

Cselekvés kifejezése

Birtoklás kifejezése
Térbeli viszonyok

Fogalomkörök nyelvi kifejezése
(ESSERE, ESSERCI, STARE, ESISTERE)
è bello, è primavera, c’è tempo, sta bene, è a Roma, mi chiamo Maria, è una bella
ragazza, è un vero amico, si trova a Roma
(PIOVERE, NEVICARE, DIVENTARE, SUCCEDERE, , ACCADERE)
piove, nevica, sono nato a, è diventato grande, è successo un disastro, non è successo
niente, accade spesso
(igealakok: indicativo presente, imperativo, participio passato, passato prossimo,
futuro semplice, imperfetto, condizionale presente, trapassato prossimo, condizionale
passato, congiuntivo presente/passato, visszaható igék, szenvedő szerkezet, gerundio,
infinito passato, általános alany, passato remoto)
(igealakok: indicativo presente, imperativo, participio passato, passato prossimo,
futuro semplice, imperfetto, condizionale presente, trapassato prossimo, condizionale
passato, congiuntivo presente/passato, visszaható igék, szenvedő szerkezet, gerundio,
infinito passato, általános alany, passato remoto)
studio l’italiano, vivo in Ungheria, dammi una penna!, aprite i libri!, ho studiato
molto, andremo in Italia, mi alzo presto, avevo voglia di piangere, mi faresti un
piacere?, non avevo mai vista una macchina così bella, saresti dovuto venire con noi,
spero che ci siano tutti, credo che siano stati contenti tutti, questo libro è stato tradotto
da uno scrittore famoso, chiudendo la porta mi son fatto male, sono contento di averlo
conosciuto; si fece tardi.
(AVERE, DI elöljárószó, birtokos névmások: MIO, TUO...) ho due fratelli, le pagine
del libro, questo è il mio ragazzo, il piacere è mio
(elöljárószók: IN, A, SU, DA, IN, FRA, helyhatározószók: QUI, QUA, LÌ, LÀ,
DENTRO, SOTTO, SOPRA, FUORI, DAVANTI, DIETRO) il gesso è lì, siamo a
scuola, a destra, dentro c’è buio, tutti stanno fuori, la camicia è sopra

Időbeli viszonyok

Mennyiségi viszonyok

Minőségi viszonyok
Modalitás

Esetviszonyok

Logikai viszonyok

Szövegösszetartó eszközök

(időhatározószók: ORA, ADESSO, DOMANI, OGGI, POI, DOPO, IERI, PRIMA,
SEMPRE, ALLORA, ALLA FINE, GIÀ, ANCORA, DURANTE, igeidők
egyeztetése: egyidejűség, előidejűség, utóidejűség a jelenben és a múltban) domani
andiamo in montagna, arrivo lunedì sera, sono arrivati ieri, prima facciamo i compiti, !
Carla si alza presto; sei ancora giovane; oggi è sabato, domani è domenica; ci
vediamo dopo! Paolo parla sempre del suo lavoro, allora cominciamo! durante la
lezione abbiamo già parlato molto della cultura italiana.
(számnevek: MOLTO, POCO, PARECCHIO, ABBASTANZA, NIENTE, UNO,
DUE, TRE. . . DIECI . . . VENTI. . . . CENTO, MILLE, DUEMILA) qui ci sono
molte ragazze, abbiamo quattro lezioni, quanti anni hai? ho comprato due etti di
prosciutto e due bottiglie di olio, abbiamo studiato parecchio, mi sento abbastanza
bene, non ci capisco niente
(melléknevek: GRANDE, ALTO, BELLO, CALDO, PICCOLO, BIANCO, NERO,
ecc. a melléknevek fokozása) il giardino è grande, ho una camicia bianca, come è?, di
che colore è?, mi fa male, è la più bella ragazza della classe: è bellissima
(módbeli segédigék:VOLERE, POTERE, DOVERE, SAPERE, a kötőmód
használatának esetei) voglio uscire, posso venire anch’io?, devi capire, non sai
guidare?, vorrei sapere la verità, potresti prestarmi il tuo dizionario? spero che ci siano
tutti.
(névmások: MI, TI, GLI, LE. . .) igei vonzatok: essere contenti di,
cominciare a, decidere di, smettere di, chiedere a, avere bisogno di, avere voglia di,
andare a fare, essere contento di, evitare di
(kötőszók: E, O, MA, PERCHÉ, alá- és mellérendelő mondatok; mondatrövidítés
elöljárószó+főnévi igenévvel, gerundióval, közvetett és közvetlen beszéd; szenvedő
szerkezetű mondatok; általános alany, hasonlító mondatok) ho deciso di partire presto,
sono venuto/-a per salutarti, vengo a trovarti domani , chiudendo la porta mi son fatto
male, la Befana non è conosciuta in Ungheria, in Ungheria non si festeggia la Befana..
kérdőszók: CHI?, CHE COSA?, COME? QUANDO?, PERCHÉ, QUANTO mutató
névmások: QUESTO, QUELLO, személyes névmások: IO, TU. . ., visszaható
névmások: MI, TI, SI, CI, VI, SI, vonatkozó névmások: CHE, CUI, QUALE, NE
névmás, egy- és többalakú határozatlan névmások: OGNI, QUALCHE, ALCUNO,
QUALSIASI, TUTTO, TANTO névmás ; hangsúlytalan, hangsúlyos és összetett
személyes névmások: MI, ME, ME NE, GLIELO..) chi è questa ragazza?, che cosa
facciamo adesso?, come ti chiami?, quando andiamo a casa?, chi è lui?, perché non sei
venuto?, me ne aveva parlato molto; ci vado anch’io ; ogni principio è difficile;
Conosco tanta gente simpatica, salve a tutti. Ho sbagliato dicendoglielo.

Kommunikációs szándékok
Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok
Kommunikációs szándékok
megszólítás
köszönés, elköszönés

bemutatás, bemutatkozás
telefonálásnál bemutatkozás
telefonálásnál elköszönés
köszönet és arra reagálás
engedélykérés és arra reagálás

Nyelvi példák
senti!, scusa!, Marina/Giorgio!, per favore!, per piacere!, signore/a!,
signorina!, professore!/professoressa!, mamma!, papà!, zio/a!, nonno/a!,
cameriere!, amici!, tesoro!, amore!
ciao!, ciao, Angela!, ciao a tutti!, buongiorno/ buonasera!,
buongiorno/buonasera,
signore/a,
professore/professoressa!;
arrivederci/La, ciao, a presto, a domani, a dopo, a lunedì, a dopo!, ci
vediamo!
ti presento Giorgio, questo è Gregorio, mi permetta di presentarmi; mi
chiamo Alessandro Beri, sono Giulia, il mio nome è Martina, piacere
Pronto, sono Valeria, c’è Marco?, Pronto, con chi parlo, scusi?, Pronto,
parlo con Claudia?, Pronto, posso parlare con Maurizio?, Pronto, può
passarmi il dottor Agnani
ciao!, arrivederci/La, a più tardi!, ci vediamo!, a dopo!, a domani!, a
presto!, ci sentiamo!, salutami Carla/i tuoi!, buonanotte!, ti/La saluto, a tra
poco!
grazie!, grazie tante!, ti/La ringrazio!, grazie mille!, sei un tesoro!, non so
come ringraziarti! ; prego!, non c’è di che!, di niente!
posso?, posso uscire un momento?, posso avere una piantina della città?,

Kommunikációs szándékok

Nyelvi példák
mi permetti? permesso?, me lo fai vedere?; prego!, come no!, si accomodi!,
come no?, avanti!, certo!; macché!, ci mancherebbe altro!, questo poi no,
ho detto di no, non ci penso neanche, mi dispiace ma non è possibile
érdeklődés hogylét iránt és arra come stai/sta?, come va?, che c’è di nuovo?, cosa fai di bello?, tutto bene?,
reagálás
come stanno i tuoi?; non c’è male, bene, grazie, e tu/Lei?, abbastanza bene,
così, così, niente di speciale, tutto bene, niente di particolare
bocsánatkérés és arra reagálás
scusami/mi scusi!, mi dispiace, non volevi farti del male; non c’è di che, di
niente
gratuláció, jókívánságok és arra congratulazioni!, auguri!, tanti auguri!, Buon Natale!, Felice Anno Nuovo!,
reagálás
in bocca al lupo!, buon viaggio!, buon appetito!, complimenti, tante belle
cose!, auguroni!; grazie, altrettanto!, grazie mille!, mille grazie!
személyes levélben megszólítás
Caro padre/papà!, Cara madre/mamma/mammina!, Cari genitori!, Caro
Mario!, Caro/a Giulio/Andreina!, Carissimo/a!
személyes levélben elbúcsúzás
a presto!, baci e abbracci, tanti/tantissimi baci, un abbraccio, un forte
abbraccio, bacione, tanti cari saluti, con amicizia, con tanta amicizia, con
affetto, con tanto affetto, con amore, ti saluto, affettuosamente, tuo/a
Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok
Kommunikációs szándékok
sajnálkozás
öröm
elégedettség, elégedetlenség
csodálkozás
remény
bánat
bosszúság

Nyelvi példák
mi dispiace, mi spiace, che disastro, sono dispiaciuto/disperato/a, quanto
mi rincresce!
che gioia!, che piacere!, quanto sono felice!, sono davvero contento!
sono contento, mi fa piacere!, per bacco!, complimenti!; non sono contento,
mi dà fastidio, mi rompe le scatole, ne ho fin sopra i capelli
come mai?, che sorpresa!, davvero?, non mi dire!
spero di rivedert/La, spero tanto, magari!, fosse vero!
che pena!, che dolore!, mi fa pena, sono triste/sconvolto/addolorato
che noia!, che fastidio!, mi dà ai nervi, mi dà fastidio

Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok
Kommunikációs szándékok
véleménykérés és arra reagálás

Nyelvi példák
secondo te/Lei, qual è la tua/Sua opinione?, che ne dici/e di?, cosa faresti
nei miei panni?, sei d’accordo?; secondo me, secondo la mia opinione, fossi
in te, sai cosa ti dico?
valaki igazának az elismerése
hai/ha ragione, avevi/a ragione, ho sbagliato io, la colpa è mia
egyetértés, egyet nem értés
hai/ha ragione, d’accordo, sono d’accordo, bene/benissimo, va
bene/benissimo, perfetto, ottimo, ottima idea!, mi hai/ha convinto; non
hai/ha ragione, non sono d’accordo, non va bene, non è il caso, pessima
idea! ci mancherebbe altro!
érdeklődés, érdektelenség
che ne dici?, che ne pensi?, ti piace?, che impressione ti ha fatto?; non
m’interessa, non m’importa, che m’importa!
tetszés, nem tetszés
mi piace, mi piace tanto, che bello!, è fantastico!, è un amore!, è una
delizia!, ti sta bene, ti dona il verde; non mi piace, non mi va, che brutto!,
che orrore!, mi fa schifo, mi fa orrore, è bruttó, non mi va, che vergogna!,
sono mortificata
akarat,
kívánság,
képesség, voglio/vogliamo, vogliamo andare al cinema?ho/abbiamo deciso di; vorrei,
szükségesség, lehetőség
mi piacerebbe, mi dài un panino?; è capace di, non riesco ad aprire la
porta; è necessario, bisogna, devi studiare di più; è possibile, posso venire
anch’io, può darsi, c’è la possibilità
ígéret
ti/Le prometto di, ti giuro, ti assicuro, ti garantisco
dicséret, kritika
bravo/a/i/e!, bravissimo/a/i/e!, come sei carino/a!, quanto sei/siete bravi/e!
che coraggio!, sei un genio!, sei un tesoro/amore!; non sei proprio gentile,
non è un gran ché, è piuttosto bruttino, che schifo!, che barba!
ellenvetés
mica vero, perché poi?, perché dovrei farlo, macché!, neanche per sogno!,
non ci pensare nemmeno!, figuriamoci!, per carità!, ci mancherebbe altro!,
questo poi no, ti/Le ho detto di no
érdeklődés, értékítélet, kívánság, che ne pensi?, che ne dici?, che impressione ti ha fatto?, avresti voglia di?,
preferencia iránt
ti piacerebbe?, quale preferisci/ti piacerebbe di più?, gradiresti un amaro?

Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok
Kommunikációs szándékok
dolgok, személyek megnevezése,
leírása
események leírása
információkérés, információadás

igenlő vagy nemleges válasz
tudás, nem tudás
bizonyosság, bizonytalanság
ismerés, nem ismerés

Nyelvi példák
questo è un fumetto, ecco la pasta!, eccolo/la/li/le!, questa è Maria, è una
ragazza dai capelli biondi
é successo due settimane fa durante l’intervallo a scuola
per favore!, per piacere!, come ti chiami?, dove è il bagno?, che ore sono?,
come si dice in italiano?, che cosa vuol dire in ungherese?, come si arriva
alla stazione?, sai/sa dove si trova una farmacia?, chi è il medico di turno?,
di dove sei?;mi chiamo Sandro, è a destra, sono le tre e mezza, in italiano si
dice, in ungherese vuol dire, sono le tre e mezza, torno prima del pranzo,
bisogna andare dritto, poi al primo semaforo girare a sinistra, si trova
vicino, in fondo alla strada, è il dottor Magnani, sono di Verona
sì, certo, come no, ti assicuro, ovviamente, chiaro; no, nient’affatto,
altrocché!, ci mancherebbe!
lo so, lo so benissimo, ne sono convinto; non lo so, non ne so nulla/niente, e
chi lo sa
certo, di sicuro, ne sono certo/sicuro, certamente, ci scommetto, sono più
che sicuro; forse, non ne sono sicuro/a, può darsi, chissa!, chi lo sa, non
credo, mah!, eventualmente
lo conosco, l’ho già visto da qualche parte, mi sembra di averlo già
incontrato; non ne so niente, non l’ho mai visto, non so chi sia

A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok
Kommunikációs szándékok
kérés

Nyelvi példák
per favore/piacere, per cortesia, fammi/mi faccia il piacere di

Kommunikációs szándékok
tiltás, felszólítás
segítségkérés és arra reagálás
javaslat és arra reagálás
meghívás és arra reagálás

kínálás és arra reagálás

Nyelvi példák
non correre, non devi/e uscire, non esagerare!; corri!, esci! fa’ presto!,
alzati!, vieni/venga/venite!, andiamo!, dài!, muoviti!, stai zitto!, calmati!,
dammi retta!
ho bisogno del tuo aiuto, mi devi dare/dammi una mano!, avrei bisogno di
te; puoi contare su di me, dimmi tutto, volentieri
ti dico di, ti propongo di, ho un’idea, ho una proposta, ti suggerisco di;
volentieri!, va bene/benissimo!, non posso, preferisco di no
vieni a casa mia!, fai un salto da me!, ti aspettiamo per cena, ti offro io la
cena domani sera, ti va di andare insieme al cinema stasera?, vuoi venire
da noi per il finesettimana?; volentieri!, con piacere!, mi dispiace ma non
posso, sarà per un’altra volta, neanche per sogno!, scherzi?
prego, assaggialo!, vuoi/vuole provare anche questo?, prendi/a un altro
pezzettino/bicchierino!, prova, non fare complimenti!, ti posso offrire un
aperitivo?

Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok
Kommunikációs szándékok
visszakérdezés, ismétléskérés

Nyelvi példák
come hai/ha detto?, compreso?, capito?, dicevi?; me lo puoi/può ripetere?,
scusa/i, non ho capito bene, vuoi/vuole ripetere?
nem értés
scusa/i, non capisco, non ho capito, non ho capito bene, non ci capisco
niente/un tubo
betűzés kérése, betűzés
potresti/potrebbe compitarlo?; Gyula, G come Genova, ipsilon, U come
Ugo, L come Livorno, A come Albano
felkérés
lassabb,
hangosabb parla/i più lento/forte!, ti/La prego di parlare più lento/forte
beszédre
beszélési szándék jelzése
scusa ma..., posso dirti qualcosa?, scusa se ti interrompo, scusa, hai un
minuto per me?, senti un po’
megerősítés
come no!, certo!, ovviamente!, senz’altro!, assolutamente!

Nyelvi előkészítővel induló emelt szintű drámai és ének-zenei képzés

9.Ny évfolyam (4 óra)
Kiemelt témakörök
Személyes vonatkozások, család
A tanuló személye. Család, családfa. Családi élet, családi kapcsolatok, teendők.
Ember és társadalom
Emberek külső és belső jellemzése. Baráti kör. A tizenévesek világa: kapcsolat a kortársakkal, felnőttekkel.
Ünnepek, családi ünnepek. Öltözködés, divat.Társadalmi szokások nálunk és a célországokban.
Környezetünk
Az otthon, a lakóhely és környéke (a lakószoba, a lakás, a ház bemutatása).
A lakóhely nevezetességei, szolgáltatások, szórakozási lehetőségek. Időjárás, éghajlat
Az iskola
Saját iskolájának bemutatása. Tantárgyak, órarend, érdeklődési kör. .Az ismeretszerzés különböző módjai.
A nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe, fontossága. Az internet szerepe az iskolában, a tanulásban.
Az iskolai élet tanuláson kívüli eseményei.
A munka világa
Foglalkozások. Pályaválasztás.
Életmód
Napirend, időbeosztás. Ételek, kedvenc ételek. Étkezés családban, iskolai menzán, éttermekben.
Szabadidő, művelődés, szórakozás
Szabadidős elfoglaltságok, hobbik. E-mailezés külföldre barátokkal Színház, mozi, koncert, kiállítás stb.
Sportolás, kedvenc sport, iskolai sport. Olvasás, rádió, tévé, számítógép, internet. Kulturális és sportélet nálunk és a
célországokban. A Giro d’Italia
Utazás, turizmus
A közlekedés eszközei, lehetőségei, a tömegközlekedés, a kerékpáros közlekedés.
Nyaralás itthon, illetve külföldön. Utazási előkészületek.
Szálláslehetőségek (camping, ifjúsági szállás, szálloda, bérelt lakás vagy ház, lakáscsere stb.).
Turisztikai célpontok. A célország, ill. annak főváros nevezetességei.
Tudomány és technika
A technikai eszközök szerepe a mindennapi életben.
Az internet szerepe a magánéletben, a tanulásban és a munkában.
Gazdaság és pénzügyek
Vásárlás. Fogyasztás.
Fogalomkörök
Fogalomkörök
Létezés kifejezése
Történés kifejezése
Cselekvés kifejezése

Birtoklás kifejezése
Térbeli viszonyok

Fogalomkörök nyelvi kifejezése
(ESSERE, ESSERCI, STARE, ESISTERE)
è bello, è primavera, c’è tempo, sta bene, è a Roma, mi chiamo Maria, è una bella
ragazza, è un vero amico, si trova a Roma
(PIOVERE, NEVICARE
piove, nevica.
(igealakok: indicativo presente, imperativo, , visszaható igék, gerundio, infinito
passato, általános alany)
studio l’italiano, vivo in Ungheria, dammi una penna!, aprite i libri! Mi rilasso
leggendo.
(AVERE, DI elöljárószó, birtokos névmások: MIO, TUO...) ho due fratelli, le pagine
del libro, questo è il mio ragazzo, il piacere è mio
(elöljárószók: IN, A, SU, DA, FRA, helyhatározószók: QUI, QUA, DENTRO,
SOTTO, SOPRA, FUORI, DAVANTI, DIETRO) siamo a scuola, a destra, dentro c’è
buio, tutti stanno fuori, la camicia è sopra

Időbeli viszonyok

Mennyiségi viszonyok

Minőségi viszonyok
Modalitás

Esetviszonyok

Logikai viszonyok
Szövegösszetartó eszközök

(időhatározószók: ORA, ADESSO, DOMANI, OGGI, POI, DOPO, PRIMA,
SEMPRE, ALLORA, ALLA FINE, ANCORA, DURANTE, igeidők egyeztetése:
egyidejűség domani andiamo in montagna, arrivo lunedì sera, prima facciamo i
compiti, non parlare durante la lezione! Carla si alza presto; sei ancora giovane; oggi è
sabato, domani è domenica; ci vediamo dopo! Paolo parla sempre del suo lavoro,
allora cominciamo!
(számnevek: MOLTO, POCO, ABBASTANZA, UNO, DUE, TRE. . . DIECI . . .
VENTI. . . . CENTO, MILLE, DUEMILA) qui ci sono molte ragazze, abbiamo
quattro lezioni, quanti anni hai? ho comprato due etti di prosciutto e due bottiglie di
olio, mi sento abbastanza bene,
(melléknevek: GRANDE, ALTO, BELLO, CALDO, PICCOLO, BIANCO, NERO,
ecc. a melléknevek fokozása) il giardino è grande, ho una camicia bianca, come è?, di
che colore è?, mi fa male, è bellissima
(módbeli segédigék:VOLERE, POTERE, DOVERE, SAPERE, voglio uscire, posso
venire anch’io?, devi capire, non sai guidare?, vorrei sapere la verità, potresti
prestarmi il tuo dizionario?
(névmások: MI, TI, GLI, LE. . .) igei vonzatok: essere contenti di
cominciare a, chiedere a, avere bisogno di, avere voglia di, andare a fare, essere
contento di, convincere a, evitare di
(kötőszók: E, O, MA, PERCHÉ, alá- és mellérendelő mondatok; mondatrövidítés
elöljárószó+főnévi igenévvel, gerundióval, általános alany, hasonlító mondatok)
Perché non mangi? Perché non ho fame. Passo il pomeriggio leggendo.
Kérdőszók: CHI?, CHE COSA?, COME? QUANDO?, DOVE, PERCHÉ, QUANTO
mutató névmások: QUESTO, QUELLO, személyes névmások: IO, TU…., visszaható
névmások: MI, TI, SI, CI, VI, SI, vonatkozó névmások: CHE, CUI, QUALE, névmás,
hangsúlytalan, hangsúlyos személyes névmások: MI, ME, t i piace nuotare? chi è
questa ragazza?, che cosa facciamo adesso?, come ti chiami?, quando andiamo a
casa?, chi è lui?, qual è il tuo libro?
9. évfolyam (3 óra)

Kiemelt témakörök:
Személyes vonatkozások, család
A tanuló személye. Személyes tervek. Családi élet, családi kapcsolatok.
A családi élet mindennapjai, otthoni teendők.
Ember és társadalom
Emberek külső és belső jellemzése. Baráti kör, közös programok. A tizenévesek világa: kapcsolat a kortársakkal,
felnőttekkel. Ünnepek, családi ünnepek. Öltözködés, divat.
Hasonlóságok és különbségek az emberek között, tolerancia, pl. idősek, fogyatékkal élők.
Konfliktusok és kezelésük. Társadalmi szokások nálunk és a célországokban.
Környezetünk
Az otthon, a lakóhely és környéke (a lakószoba, a lakás, a ház bemutatása)
Kiadó szoba; albérlet-keresés itthon és külföldön. Útbaigazítás.
A lakóhely nevezetességei, szolgáltatások, szórakozási lehetőségek. Növények és állatok a környezetünkben.
Környezetvédelem a szűkebb környezetünkben. Felelős állattartás, állatok örökbe fogadása, annak segítése
Nemzeti Parkok, állatkert Szelektív hulladékgyűjtés. Időjárás, éghajlat.
Az iskola
Saját iskolájának bemutatása. Tantárgyak, órarend, érdeklődési kör. Az ismeretszerzés különböző módjai.
A nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe, fontossága. Az internet szerepe az iskolában, a tanulásban.
Az iskolai élet tanuláson kívüli eseményei. Iskolai hagyományok.
A munka világa
Diákmunka, nyári munkavállalás. Foglalkozások és a szükséges kompetenciák.
Pályaválasztás, továbbtanulás vagy munkába állás. Távmunka kisgyermek mellett.
Életmód
Napirend, időbeosztás.
Az egészséges életmód (a helyes és a helytelen táplálkozás, a testmozgás szerepe az egészség megőrzésében,
testápolás). Egészséges és egészségtelen táplálékok. Életünk és a stressz. Ételek, kedvenc ételek, sütés-főzés.
Étkezés családban, iskolai menzán, éttermekben, „bárban”, pizzériában. Gyakori betegségek, sérülések, baleset; azok
megelőzése. Gyógykezelés (orvosnál). Életmód nálunk és a célországokban.

Szabadidő, művelődés, szórakozás
Szabadidős elfoglaltságok, hobbik. Színház, mozi, koncert, kiállítás, múzeum stb. Sportolás, kedvenc sport, iskolai
sport. Olvasás, rádió, tévé, számítógép, internet. Az infokommunikáció szerepe a mindennapokban.
Kulturális és sportélet nálunk és a célországokban. A Giro d’Italia
Utazás, turizmus
A közlekedés eszközei, lehetőségei, a tömegközlekedés, a kerékpáros közlekedés.
Útbaigazítás. Nyaralás itthon, illetve külföldön. Utazási előkészületek, egy utazás megtervezése, megszervezése.
Az egyéni és a társas utazás előnyei és hátrányai. Szálláslehetőségek (camping, ifjúsági szállás, szálloda, bérelt lakás
vagy ház, lakáscsere stb.). Agriturismo. Turisztikai célpontok.
Tudomány és technika.
A technikai eszközök szerepe a mindennapi életben.
Az internet szerepe a magánéletben, a tanulásban és a munkában.
Gazdaság és pénzügyek
A pénz szerepe a mindennapokban. Vásárlás, szolgáltatások (például posta, bank)
Fogalomkörök
Fogalomkörök
Létezés kifejezése
Történés kifejezése
Cselekvés kifejezése

Birtoklás kifejezése
Térbeli viszonyok
Időbeli viszonyok

Mennyiségi viszonyok

Minőségi viszonyok
Modalitás

Esetviszonyok
Logikai viszonyok

Fogalomkörök nyelvi kifejezése
(ESSERE, ESSERCI, STARE, ESISTERE)
è bello, è primavera, c’è tempo, sta bene, è a Roma, mi chiamo Maria, è una bella
ragazza, è un vero amico, si trova a Roma
(PIOVERE, NEVICARE, DIVENTARE, SUCCEDERE,)
piove, nevica, sono nato a, è diventato grande, è successo un disastro, non è successo
niente.
(igealakok: indicativo presente, imperativo, participio passato, passato prossimo,
futuro semplice, imperfetto, condizionale presente, trapassato prossimo, visszaható
igék, gerundio)
studio l’italiano, vivo in Ungheria, dammi una penna!, aprite i libri!, ho studiato
molto, andremo in Italia, mi alzo presto, avevo voglia di piangere, mi faresti un
piacere?, non avevo mai vista una macchina così bella, chiudendo la porta mi son fatto
male.
(AVERE, DI elöljárószó, birtokos névmások: MIO, TUO...) ho due fratelli, le pagine
del libro, questo è il mio ragazzo, il piacere è mio
(elöljárószók: IN, A, SU, DA, IN, FRA, helyhatározószók: QUI, QUA, DENTRO,
SOTTO, SOPRA, FUORI, DAVANTI, DIETRO) il gesso è lì, siamo a scuola, a
destra, dentro c’è buio, tutti stanno fuori, la camicia è sopra
(időhatározószók: ORA, ADESSO, DOMANI, OGGI, POI, DOPO, IERI, PRIMA,
SEMPRE, ALLORA, ALLA FINE, GIA’, ANCORA, DURANTE, igeidők
egyeztetése: egyidejűség, ) domani andiamo in montagna, arrivo lunedì sera, sono
arrivati ieri, prima facciamo i compiti, ! Carla si alza presto; sei ancora giovane; oggi
è sabato, domani è domenica; ci vediamo dopo! Paolo parla sempre del suo lavoro,
allora cominciamo! durante la lezione abbiamo già parlato molto della cultura italiana
(számnevek: MOLTO, POCO, ABBASTANZA, NIENTE, UNO, DUE, TRE. . .
DIECI . . . VENTI. . . . CENTO, MILLE, DUEMILA) qui ci sono molte ragazze,
abbiamo quattro lezioni, quanti anni hai? ho comprato due etti di prosciutto e due
bottiglie di olio, mi sento abbastanza bene, non ci capisco niente
(melléknevek: GRANDE, ALTO, BELLO, CALDO, PICCOLO, BIANCO, NERO,
ecc. a melléknevek fokozása) il giardino è grande, ho una camicia bianca, come è?, di
che colore è?, mi fa male, è la più bella ragazza della classe: è bellissima
(módbeli segédigék:VOLERE, POTERE, DOVERE, SAPERE) voglio uscire, posso
venire anch’io?, devi capire, non sai guidare?, vorrei sapere la verità, potresti
prestarmi il tuo dizionario?
(névmások: MI, TI, GLI, LE. . .) igei vonzatok: cominciare a, decidere di, chiedere a,
essere contento di, mi piace, vestire di nero,
(kötőszók: E, O, MA, PERCHÉ, alá- és mellérendelő mondatok; mondatrövidítés
elöljárószó+főnévi igenévvel, gerundióval, közvetett és közvetlen beszéd) Perché non
mangi? Perché non ho fame. Passo il pomeriggio leggendo.ho deciso di partire presto,
sono venuto per salutarti, vengo a trovarti domani

Szövegösszetartó eszközök

kérdőszók: CHI?, CHE COSA?, COME? QUANDO?, PERCHÉ, QUANTO mutató
névmások: QUESTO, QUELLO, személyes névmások: IO, TU. . ., visszaható
névmások: MI, TI, SI, CI, VI, SI, vonatkozó névmások: CHE, CUI, QUALE, NE
névmás, hangsúlytalan, hangsúlyos és összetett személyes névmások: MI, ME, ME
NE, GLIELO..) t i piace nuotare? chi è questa ragazza?, che cosa facciamo adesso?,
come ti chiami?, quando andiamo a casa?, chi è lui?, qual è il tuo libro? perché non
sei venuto?, me ne aveva parlato molto, ci vado anch’io.

Kommunikációs szándékok
Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok
Kommunikációs szándékok
megszólítás
köszönés, elköszönés
bemutatás, bemutatkozás
köszönet és arra reagálás
engedélykérés és arra reagálás
érdeklődés hogylét iránt és
reagálás
bocsánatkérés és arra reagálás
gratuláció, jókívánságok és
reagálás
személyes levélben megszólítás
személyes levélben elbúcsúzás

Nyelvi példák
senti!, scusa!, Marina/Giorgio!, per favore!, per piacere!, signore/a!,
signorina!, professore!/professoressa!, mamma!, papà!, zio/a!, nonno/a!
ciao!, ciao, Angela!, ciao a tutti!, buongiorno/ buonasera!,
buongiorno/buonasera,
signore/a,
professore/professoressa!;
arrivederci/La, ciao, a presto, a domani, a dopo, a lunedì
mi chiamo Alessandro Beri, sono Giulia, il mio nome è Martina,
piacere; ti presento Giorgio, questo è Gregorio
grazie!, grazie tante!, ti/La ringrazio!; prego!, non c’è di che!, di
niente!
posso?, posso uscire un momento?, posso avere una piantina della
città?; prego!, come no!, si accomodi!, macché!, ci mancherebbe altro!,
questo poi no, ho detto di no
arra come stai/sta?, come va?, che c’è di nuovo?,; non c’è male, bene, grazie,
e tu/Lei?, abbastanza bene, così, così, niente di speciale
scusami/mi scusi!, mi dispiace; non c’è di che
arra congratulazioni!, auguri!, tanti auguri!, Buon Natale!, Felice Anno
Nuovo!, in bocca al lupo!, buon viaggio!, buon appetito!; grazie,
altrettanto!, grazie mille!, mille grazie!
Caro padre/papà!, Cara madre/mamma/mammina!, Cari genitori!,
Caro Mario!, Caro/a Giulio/Andreina!, Carissimo/a!
a presto!, baci e abbracci, tanti/tantissimi baci, un abbraccio, un forte
abbraccio, bacione, tanti cari saluti, con amicizia, con tanta amicizia,
con affetto, con tanto affetto, con amore, ti saluto, affettuosamente,
tuo/a

Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok
Kommunikációs szándékok
sajnálkozás
öröm
elégedettség, elégedetlenség
csodálkozás
remény
bánat
bosszúság

Nyelvi példák
mi dispiace, mi spiace, che disastro
che gioia!, che piacere!
sono contento; non sono contento, mi dà fastidio
come mai?, che sorpresa!
spero di rivedert/La
che pena!, che dolore!
che noia!

Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok
Kommunikációs szándékok
véleménykérés és arra reagálás
valaki igazának az elismerése
egyetértés, egyet nem értés

tetszés, nem tetszés

Nyelvi példák
secondo te/Lei, qual è la tua/Sua opinione?, che ne dici/e di?; secondo
me, secondo la mia opinione,
hai/ha ragione, avevi/a ragione, ho sbagliato io, la colpa è mia
hai/ha ragione, d’accordo, sono d’accordo, bene/benissimo, va
bene/benissimo, perfetto, ottimo, ottima idea!, mi hai/ha convinto; non
hai/ha ragione, non sono d’accordo, non va bene, non è il caso, pessima
idea! ci mancherebbe altro!
mi piace, mi piace tanto, che bello!, è fantastico!; non mi piace, non mi

akarat,
kívánság,
szükségesség, lehetőség
ígéret
dicséret, kritika

va, che brutto!, che orrore!
képesség, voglio/vogliamo, ho/abbiamo deciso di; vorrei, mi piacerebbe; è capace
di, non riesco ad aprire la porta; è necessario, bisogna, devi studiare di
più; è possibile, posso venire anch’io
ti/Le prometto di
bravo/a/i/e!, bravissimo/a/i/e!, come sei carino/a!, quanto sei/siete
bravi/e! che coraggio!, sei un genio!

Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok
Kommunikációs szándékok
Nyelvi példák
dolgok, személyek megnevezése, leírása questo è un fumetto, ecco la pasta!, eccolo/la/li/le!, questa è Maria, è
una ragazza dai capelli biondi
események leírása
é successo due settimane fa durante l’intervallo a scuola
információkérés, információadás
per favore!, per piacere!, come ti chiami?, dove è il bagno?, che ore
sono?, come si dice in italiano?, che cosa vuol dire in ungherese?, come
si arriva alla stazione?, sai/sa dove si trova una farmacia?, chi è il
medico di turno?, di dove sei?; mi chiamo Sandro, è a destra, sono le
tre e mezza, in italiano si dice, in ungherese vuol dire, sono le tre e
mezza, torno prima del pranzo, bisogna andare dritto, poi al primo
semaforo girare a sinistra, si trova vicino, in fondo alla strada, è il
dottor Magnani, sono di Verona
igenlő vagy nemleges válasz
sì, certo, come no; no, nient’affatto
tudás, nem tudás
lo so, lo so benissimo; non lo so, non ne so nulla/niente
bizonyosság, bizonytalanság
certo, di sicuro, ne sono certo/sicuro, certamente; forse, non ne sono
sicuro/a, può darsi, chissa!, chi lo sa
A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok
Kommunikációs szándékok
kérés
tiltás, felszólítás
javaslat és arra reagálás
meghívás és arra reagálás
kínálás és arra reagálás

Nyelvi példák
per favore/piacere
non correre, non devi/e uscire, non esagerare!; corri!, esci! fa’ presto!,
alzati!, vieni/venga/venite!, andiamo!, dài!, muoviti!
ti dico di, ti propongo di; volentieri!, va bene/benissimo!, non posso,
preferisco di no
vieni a casa mia!, fai un salto da me!, ti aspettiamo per cena;
volentieri!, con piacere!, mi dispiace ma non posso
prego, assaggialo!, vuoi/vuole provare anche questo?, prendi/a un altro
pezzettino/bicchierino!,

Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok
Kommunikációs szándékok
visszakérdezés, ismétléskérés
nem értés
betűzés kérése, betűzés
felkérés lassabb, hangosabb beszédre

Nyelvi példák
come hai/ha detto?, compreso?, capito?; me lo puoi/può ripetere?,
scusa/i, non ho capito bene, vuoi/vuole ripetere?
scusa/i, non capisco, non ho capito, non ho capito bene, non ci capisco
niente/un tubo
potresti/potrebbe compitarlo?; Gyula, G come Genova, ipsilon, U come
Ugo, L come Livorno, A come Albano
parla/i più lento/forte!, ti/La prego di parlare più lento/forte
10. évfolyam (3 óra)

Kiemelt témakörök
Személyes vonatkozások, család
A tanuló személye. Személyes tervek. Családi élet, családi kapcsolatok.
A családi élet mindennapjai, otthoni teendők.
Ember és társadalom
Emberek külső és belső jellemzése.
A tizenévesek világa: kapcsolat a kortársakkal, felnőttekkel.

Női és férfi szerepek, ismerkedés, házasság.
Ünnepek, családi ünnepek, Apák napja, Karnevál, Befana, és még néhány tipikus olasz ünnep.
Öltözködés, divat.
Konfliktusok és kezelésük. A kommunikáció minden formája, tömegkommunikációs eszközök.
Környezetünk
Az otthon, a lakóhely és környéke (a lakószoba, a lakás, a ház bemutatása).
A lakóhely nevezetességei, szolgáltatások, szórakozási lehetőségek.
Növények és állatok a környezetünkben..
Az iskola
Saját iskolájának bemutatása (sajátosságok, például. szakmai képzés, tagozat).
Tantárgyak, órarend, érdeklődési kör, tanulmányi munka.
Az ismeretszerzés különböző módjai. A nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe, fontossága.
Az internet szerepe az iskolában, a tanulásban.
A munka világa
Diákmunka, nyári munkavállalás. Foglalkozások és a szükséges kompetenciák.
Pályaválasztás, továbbtanulás vagy munkába állás.
Életmód
Napirend, időbeosztás.
Az egészséges életmód (a helyes és a helytelen táplálkozás, a testmozgás szerepe az egészség megőrzésében,
testápolás). Egészséges és egészségtelen táplálékok. Életünk és a stressz.
Ételek, kedvenc ételek, sütés-főzés. Receptek, tipikus olasz ételek.
Étkezés családban, iskolai menzán, éttermekben, „bárban”, pizzériában.
Gyakori betegségek, sérülések, (sport) baleset.
Szabadidő, művelődés, szórakozás
Szabadidős elfoglaltságok, hobbik. Színház, mozi, koncert, kiállítás stb. Múzeumok; múzeumok éjszakája.
Sportolás, kedvenc sport, iskolai sport. Olvasás, rádió, tévé, számítógép, internet. Saját blog, weboldal.
Utazás, turizmus
A közlekedés eszközei, lehetőségei, a tömegközlekedés, a kerékpáros közlekedés.
Útbaigazítás. Nyaralás itthon, illetve külföldön. Utazási előkészületek, egy utazás megtervezése, megszervezése.
Az egyéni és a társas utazás előnyei és hátrányai.
Szálláslehetőségek (camping, ifjúsági szállás, szálloda, bérelt lakás vagy ház, lakáscsere stb.).
Tudomány és technika
Népszerű tudományok, ismeretterjesztés. A technikai eszközök szerepe a mindennapi életben.
Gazdaság és pénzügyek
A pénz szerepe a mindennapokban. Vásárlás, szolgáltatások (például posta, bank).
Fogalomkörök
Fogalomkörök
Létezés kifejezése
Történés kifejezése
Cselekvés kifejezése

Birtoklás kifejezése
Térbeli viszonyok

Fogalomkörök nyelvi kifejezése
(ESSERE, ESSERCI, STARE, ESISTERE)
è bello, è primavera, c’è tempo, sta bene, è a Roma, mi chiamo Maria, è una bella
ragazza, è un vero amico, si trova a Roma
(PIOVERE, NEVICARE, DIVENTARE, SUCCEDERE, ACCADERE)
piove, nevica, sono nato a, è diventato grande, è successo un disastro, non è
successo niente, accade spesso
(igealakok: indicativo presente, imperativo, participio passato, passato prossimo,
futuro semplice, imperfetto, condizionale presente,
trapassato prossimo,
condizionale passato, visszaható igék, szenvedő szerkezet, gerundio, általános
alany, passato remoto)
studio l’italiano, vivo in Ungheria, dammi una penna!, aprite i libri!, ho studiato
molto, andremo in Italia, mi alzo presto, avevo voglia di piangere, mi faresti un
piacere?, non avevo mai vista una macchina così bella, questo libro è stato tradotto
da uno scrittore famoso, chiudendo la porta mi son fatto male; si fece tardi.
(AVERE, DI elöljárószó, birtokos névmások: MIO, TUO...) ho due fratelli, le
pagine del libro, questo è il mio ragazzo, il piacere è mio
(elöljárószók: IN, A, SU, DA, IN, FRA, helyhatározószók: QUI, QUA, LÌ, LÀ,
DENTRO, SOTTO, SOPRA, FUORI, DAVANTI, DIETRO) il gesso è lì, siamo a
scuola, a destra, dentro c’è buio, tutti stanno fuori, la camicia è sopra

Időbeli viszonyok

Mennyiségi viszonyok

Minőségi viszonyok
Modalitás

(időhatározószók: ORA, ADESSO, DOMANI, OGGI, POI, DOPO, IERI, PRIMA,
SEMPRE, ALLORA, ALLA FINE, GIÀ, ANCORA, DURANTE, igeidők
egyeztetése: egyidejűség, előidejűség, utóidejűség a jelenben és a múltban) domani
andiamo in montagna, arrivo lunedì sera, sono arrivati ieri, prima facciamo i
compiti, ! Carla si alza presto; sei ancora giovane; oggi è sabato, domani è
domenica; ci vediamo dopo! Paolo parla sempre del suo lavoro, allora cominciamo!
durante la lezione abbiamo già parlato molto della cultura italiana
(számnevek: MOLTO, POCO, PARECCHIO, ABBASTANZA, NIENTE, UNO,
DUE, TRE. . . DIECI . . . VENTI. . . . CENTO, MILLE, DUEMILA) qui ci sono
molte ragazze, abbiamo quattro lezioni, quanti anni hai? ho comprato due etti di
prosciutto e due bottiglie di olio, abbiamo studiato parecchio, mi sento abbastanza
bene, non ci capisco niente
(melléknevek: GRANDE, ALTO, BELLO, CALDO, PICCOLO, BIANCO, NERO,
ecc. a melléknevek fokozása) il giardino è grande, ho una camicia bianca, come è?,
di che colore è?, mi fa male, è la più bella ragazza della classe: è bellissima
(módbeli segédigék:VOLERE, POTERE, DOVERE, SAPERE) voglio uscire,
posso venire anch’io?, devi capire, non sai guidare?, vorrei sapere la verità, potresti
prestarmi il tuo dizionario?
11. évfolyam (3 óra)

Kiemelt témakörök
Személyes vonatkozások, család
A tanuló személye. Személyes tervek. Családi élet, családi kapcsolatok.
A családi élet mindennapjai, otthoni teendők.
Ember és társadalom
Emberek külső és belső jellemzése. Baráti kör, együttes programok, „bulik”.
A tizenévesek világa: kapcsolat a kortársakkal, felnőttekkel.
Női és férfi szerepek, ismerkedés, házasság.
Ünnepek, családi ünnepek, Apák napja, Karnevál, Befana, és még néhány tipikus olasz ünnep.
Öltözködés, divat. Hasonlóságok és különbségek az emberek között, tolerancia, pl. fogyatékkal élők.
Konfliktusok és kezelésük. A kommunikáció minden formája, tömegkommunikációs eszközök.
Társadalmi szokások nálunk és a célországokban.
Környezetünk
Az otthon, a lakóhely és környéke (a lakószoba, a lakás, a ház bemutatása).
A lakóhely nevezetességei, szolgáltatások, szórakozási lehetőségek.
Növények és állatok a környezetünkben. Környezetvédelem a szűkebb környezetünkben.
Szelektív hulladékgyűjtés. Időjárás, éghajlat.
Az iskola
Saját iskolájának bemutatása (sajátosságok, például. szakmai képzés, tagozat).
Tantárgyak, órarend, érdeklődési kör, tanulmányi munka.
Az ismeretszerzés különböző módjai. A nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe, fontossága.
Az internet szerepe az iskolában, a tanulásban. Az iskolai élet tanuláson kívüli eseményei.
Iskolai hagyományok. Csereút.
A munka világa
Diákmunka, nyári munkavállalás. Foglalkozások és a szükséges kompetenciák.
Pályaválasztás, továbbtanulás vagy munkába állás.
Életmód
Napirend, időbeosztás.
Az egészséges életmód (a helyes és a helytelen táplálkozás, a testmozgás szerepe az egészség megőrzésében,
testápolás). Egészséges és egészségtelen táplálékok. Életünk és a stressz.
Ételek, kedvenc ételek, sütés-főzés. Receptek, tipikus olasz ételek. A mediterrán étrend; tipikus olasz ételek.
Étkezés családban, iskolai menzán, éttermekben, „bárban”, pizzériában.
Gyakori betegségek, sérülések, (sport)baleset. Gyógykezelés (orvosnál). Életmód nálunk és a célországokban.
Szabadidő, művelődés, szórakozás
Szabadidős elfoglaltságok, hobbik. Színház, mozi, koncert, kiállítás stb. Múzeumok; múzeumok éjszakája.
Sportolás, kedvenc sport, iskolai sport. Olvasás, rádió, tévé, számítógép, internet. Saját blog, weboldal.
Néhány híres olasz irodalmi mű (Pinocchio) Az infokommunikáció szerepe a mindennapokban.
Kulturális és sportélet nálunk és a célországokban. A Giro d’Italia

Utazás, turizmus
A közlekedés eszközei, lehetőségei, a tömegközlekedés, a kerékpáros közlekedés.
Útbaigazítás. Nyaralás itthon, illetve külföldön. Utazási előkészületek, egy utazás megtervezése, megszervezése.
Az egyéni és a társas utazás előnyei és hátrányai.
Szálláslehetőségek (camping, ifjúsági szállás, szálloda, bérelt lakás vagy ház, lakáscsere stb.).
Turisztikai célpontok; a célország főbb nevezetességeinek megismerése; olasz-magyar kulturális kapcsolatok.
Tudomány és technika
Népszerű tudományok, ismeretterjesztés. A technikai eszközök szerepe a mindennapi életben.
Az internet szerepe a magánéletben, a tanulásban és a munkában.
Gazdaság és pénzügyek
A pénz szerepe a mindennapokban. Vásárlás, szolgáltatások (például posta, bank). Bankkártya; használata.
Fogalomkörök
Fogalomkörök
Létezés kifejezése
Történés kifejezése
Cselekvés kifejezése

Birtoklás kifejezése
Térbeli viszonyok
Időbeli viszonyok

Mennyiségi viszonyok

Minőségi viszonyok
Modalitás

Esetviszonyok

Logikai viszonyok

Fogalomkörök nyelvi kifejezése
(ESSERE, ESSERCI, STARE, ESISTERE)
è bello, è primavera, c’è tempo, sta bene, è a Roma, mi chiamo Maria, è una bella
ragazza, è un vero amico, si trova a Roma
(PIOVERE, NEVICARE, DIVENTARE, SUCCEDERE, ACCADERE)
piove, nevica, sono nato a, è diventato grande, è successo un disastro, non è
successo niente, accade spesso
(igealakok: indicativo presente, imperativo, participio passato, passato prossimo,
futuro semplice, imperfetto, condizionale presente,
trapassato prossimo,
condizionale passato, visszaható igék, szenvedő szerkezet, gerundio, általános
alany, passato remoto)
studio l’italiano, vivo in Ungheria, dammi una penna!, aprite i libri!, ho studiato
molto, andremo in Italia, mi alzo presto, avevo voglia di piangere, mi faresti un
piacere?, non avevo mai vista una macchina così bella, questo libro è stato tradotto
da uno scrittore famoso, chiudendo la porta mi son fatto male; si fece tardi.
(AVERE, DI elöljárószó, birtokos névmások: MIO, TUO...) ho due fratelli, le
pagine del libro, questo è il mio ragazzo, il piacere è mio
(elöljárószók: IN, A, SU, DA, IN, FRA, helyhatározószók: QUI, QUA, LÌ, LÀ,
DENTRO, SOTTO, SOPRA, FUORI, DAVANTI, DIETRO) il gesso è lì, siamo a
scuola, a destra, dentro c’è buio, tutti stanno fuori, la camicia è sopra
(időhatározószók: ORA, ADESSO, DOMANI, OGGI, POI, DOPO, IERI, PRIMA,
SEMPRE, ALLORA, ALLA FINE, GIÀ, ANCORA, DURANTE, igeidők
egyeztetése: egyidejűség, előidejűség, utóidejűség a jelenben és a múltban) domani
andiamo in montagna, arrivo lunedì sera, sono arrivati ieri, prima facciamo i
compiti, ! Carla si alza presto; sei ancora giovane; oggi è sabato, domani è
domenica; ci vediamo dopo! Paolo parla sempre del suo lavoro, allora cominciamo!
durante la lezione abbiamo già parlato molto della cultura italiana
(számnevek: MOLTO, POCO, PARECCHIO, ABBASTANZA, NIENTE, UNO,
DUE, TRE. . . DIECI . . . VENTI. . . . CENTO, MILLE, DUEMILA) qui ci sono
molte ragazze, abbiamo quattro lezioni, quanti anni hai? ho comprato due etti di
prosciutto e due bottiglie di olio, abbiamo studiato parecchio, mi sento abbastanza
bene, non ci capisco niente
(melléknevek: GRANDE, ALTO, BELLO, CALDO, PICCOLO, BIANCO, NERO,
ecc. a melléknevek fokozása) il giardino è grande, ho una camicia bianca, come è?,
di che colore è?, mi fa male, è la più bella ragazza della classe: è bellissima
(módbeli segédigék:VOLERE, POTERE, DOVERE, SAPERE) voglio uscire,
posso venire anch’io?, devi capire, non sai guidare?, vorrei sapere la verità, potresti
prestarmi il tuo dizionario?
(névmások: MI, TI, GLI, LE. . .) igei vonzatok: essere contenti di
cominciare a, decidere di, smettere di, chiedere a, avere bisogno di, avere voglia di,
andare a fare, essere contento di, evitare di
(kötőszók: E, O, MA, PERCHÉ, alá- és mellérendelő mondatok; mondatrövidítés
elöljárószó+főnévi igenévvel, gerundióval, közvetett és közvetlen beszéd; szenvedő
szerkezetű mondatok; általános alany, hasonlító mondatok) ho deciso di partire
presto, sono venuto/-a per salutarti, vengo a trovarti domani, chiudendo la porta mi
son fatto male, la Befana non è conosciuta in Ungheria; in Ungheria non si
festeggia la Befana.

Szövegösszetartó eszközök

kérdőszók: CHI?, CHE COSA?, COME? QUANDO?, PERCHÉ, QUANTO
mutató névmások: QUESTO, QUELLO, személyes névmások: IO, TU…
visszaható névmások: MI, TI, SI, CI, VI, SI, vonatkozó névmások: CHE, CUI,
QUALE, NE névmás, hangsúlytalan, hangsúlyos és összetett személyes névmások:
MI, ME, ME NE, GLIELO..) chi è questa ragazza?, che cosa facciamo adesso?,
come ti chiami?, quando andiamo a casa?, chi è lui?, perché non sei venuto?, me ne
aveva parlato molto, ci vado anch’io.

12. évfolyam (3 óra)
Kiemelt témakörök
Személyes vonatkozások, család
A tanuló személye, életrajza, életének fontos állomásai.
Személyes tervek. Családi élet, családi kapcsolatok. A családi élet mindennapjai, otthoni teendők.
Generációk; az idősek tisztelete, az élet régen.
Ember és társadalom
Emberek külső és belső jellemzése. Baráti kör.
A tizenévesek világa: kapcsolat a kortársakkal, felnőttekkel.
Női és férfi szerepek, ismerkedés, házasság. Ünnepek, családi ünnepek.
Öltözködés, divat. Hasonlóságok és különbségek az emberek között, tolerancia, pl. fogyatékkal élők.
Konfliktusok és kezelésük. Társadalmi szokások nálunk és a célországokban. „Made in Italy”.
Környezetünk
Az otthon, a lakóhely és környéke (a lakószoba, a lakás, a ház bemutatása).
A lakóhely nevezetességei, szolgáltatások, szórakozási lehetőségek.
Növények és állatok a környezetünkben. Környezetvédelem a szűkebb környezetünkben.
Szelektív hulladékgyűjtés. Passzív ház. Időjárás, éghajlat.
Az iskola
Saját iskolájának bemutatása (sajátosságok, például. szakmai képzés, tagozat).
Tantárgyak, órarend, érdeklődési kör, tanulmányi munka.
Az ismeretszerzés különböző módjai. A nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe, fontossága.
Az internet szerepe az iskolában, a tanulásban. Az iskolai élet tanuláson kívüli eseményei.
Iskolai hagyományok. Egyetemista élet, ösztöndíj-lehetőségek itthon és külföldön; olaszok ösztöndíjjal nálunk.
A munka világa
Diákmunka, nyári munkavállalás itthon és külföldön.
Foglalkozások és a szükséges kompetenciák; nem „szokványos” foglalkozások.
Pályaválasztás, továbbtanulás vagy munkába állás, a kettő párhuzamosan.
Önéletrajz, állásinterjú. Munkanélküliség.
Életmód
Napirend, időbeosztás.
Az egészséges életmód (a helyes és a helytelen táplálkozás, a testmozgás szerepe az egészség megőrzésében,
testápolás). Életünk és a stressz. Ételek, kedvenc ételek, sütés-főzés. Étkezés családban, iskolai menzán, éttermekben,
„bárban”, pizzériában. Gyakori betegségek, sérülések, baleset. Gyógykezelés (orvosnál).
Életmód nálunk és a célországokban. A Giro d’Italia
Szabadidő, művelődés, szórakozás
Szabadidős elfoglaltságok, hobbik. Színház, mozi, koncert, kiállítás stb. Sportolás, kedvenc sport, iskolai sport.
Olvasás, rádió, tévé, számítógép, internet. Az infokommunikáció szerepe a mindennapokban.
Kulturális és sportélet nálunk és a célországokban.
Utazás, turizmus
A közlekedés eszközei, lehetőségei, a tömegközlekedés, a kerékpáros közlekedés.
Nyaralás itthon, illetve külföldön. Utazási előkészületek, egy utazás megtervezése, megszervezése.
Az egyéni és a társas utazás előnyei és hátrányai.
Szálláslehetőségek (camping, ifjúsági szállás, szálloda, bérelt lakás vagy ház, lakáscsere stb.).
Turisztikai célpontok.
Tudomány és technika
Népszerű tudományok, ismeretterjesztés. A technikai eszközök szerepe a mindennapi életben.
Az internet szerepe a magánéletben, a tanulásban és a munkában. Olasz és magyar híres feltalálók.
Gazdaság és pénzügyek

Családi gazdálkodás. Zsebpénz. A pénz szerepe a mindennapokban. Vásárlás, szolgáltatások (például posta, bank).
Fogyasztás, reklámok.
Fogalomkörök
Fogalomkörök
Létezés kifejezése
Történés kifejezése
Cselekvés kifejezése

Cselekvés kifejezése

Birtoklás kifejezése
Térbeli viszonyok
Időbeli viszonyok

Mennyiségi viszonyok

Minőségi viszonyok
Modalitás

Esetviszonyok

Logikai viszonyok

Fogalomkörök nyelvi kifejezése
(ESSERE, ESSERCI, STARE, ESISTERE)
è bello, è primavera, c’è tempo, sta bene, è a Roma, mi chiamo Maria, è una bella
ragazza, è un vero amico, si trova a Roma
(PIOVERE, NEVICARE, DIVENTARE, SUCCEDERE, , ACCADERE)
piove, nevica, sono nato a, è diventato grande, è successo un disastro, non è successo
niente, accade spesso
(igealakok: indicativo presente, imperativo, participio passato, passato prossimo,
futuro semplice, imperfetto, condizionale presente, trapassato prossimo, condizionale
passato, congiuntivo presente/passato, visszaható igék, szenvedő szerkezet, gerundio,
infinito passato, általános alany, passato remoto)
(igealakok: indicativo presente, imperativo, participio passato, passato prossimo,
futuro semplice, imperfetto, condizionale presente, trapassato prossimo, condizionale
passato, congiuntivo presente/passato, visszaható igék, szenvedő szerkezet, gerundio,
infinito passato, általános alany, passato remoto)
studio l’italiano, vivo in Ungheria, dammi una penna!, aprite i libri!, ho studiato
molto, andremo in Italia, mi alzo presto, avevo voglia di piangere, mi faresti un
piacere?, non avevo mai vista una macchina così bella, saresti dovuto venire con noi,
spero che ci siano tutti, credo che siano stati contenti tutti, questo libro è stato tradotto
da uno scrittore famoso, chiudendo la porta mi son fatto male, sono contento di averlo
conosciuto; si fece tardi.
(AVERE, DI elöljárószó, birtokos névmások: MIO, TUO...) ho due fratelli, le pagine
del libro, questo è il mio ragazzo, il piacere è mio
(elöljárószók: IN, A, SU, DA, IN, FRA, helyhatározószók: QUI, QUA, LÌ, LÀ,
DENTRO, SOTTO, SOPRA, FUORI, DAVANTI, DIETRO) il gesso è lì, siamo a
scuola, a destra, dentro c’è buio, tutti stanno fuori, la camicia è sopra
(időhatározószók: ORA, ADESSO, DOMANI, OGGI, POI, DOPO, IERI, PRIMA,
SEMPRE, ALLORA, ALLA FINE, GIÀ, ANCORA, DURANTE, igeidők
egyeztetése: egyidejűség, előidejűség, utóidejűség a jelenben és a múltban) domani
andiamo in montagna, arrivo lunedì sera, sono arrivati ieri, prima facciamo i compiti, !
Carla si alza presto; sei ancora giovane; oggi è sabato, domani è domenica; ci
vediamo dopo! Paolo parla sempre del suo lavoro, allora cominciamo! durante la
lezione abbiamo già parlato molto della cultura italiana.
(számnevek: MOLTO, POCO, PARECCHIO, ABBASTANZA, NIENTE, UNO,
DUE, TRE. . . DIECI . . . VENTI. . . . CENTO, MILLE, DUEMILA) qui ci sono
molte ragazze, abbiamo quattro lezioni, quanti anni hai? ho comprato due etti di
prosciutto e due bottiglie di olio, abbiamo studiato parecchio, mi sento abbastanza
bene, non ci capisco niente
(melléknevek: GRANDE, ALTO, BELLO, CALDO, PICCOLO, BIANCO, NERO,
ecc. a melléknevek fokozása) il giardino è grande, ho una camicia bianca, come è?, di
che colore è?, mi fa male, è la più bella ragazza della classe: è bellissima
(módbeli segédigék:VOLERE, POTERE, DOVERE, SAPERE, a kötőmód
használatának esetei) voglio uscire, posso venire anch’io?, devi capire, non sai
guidare?, vorrei sapere la verità, potresti prestarmi il tuo dizionario? spero che ci siano
tutti.
(névmások: MI, TI, GLI, LE. . .) igei vonzatok: essere contenti di,
cominciare a, decidere di, smettere di, chiedere a, avere bisogno di, avere voglia di,
andare a fare, essere contento di, evitare di
(kötőszók: E, O, MA, PERCHÉ, alá- és mellérendelő mondatok; mondatrövidítés
elöljárószó+főnévi igenévvel, gerundióval, közvetett és közvetlen beszéd; szenvedő
szerkezetű mondatok; általános alany, hasonlító mondatok) ho deciso di partire presto,
sono venuto/-a per salutarti, vengo a trovarti domani , chiudendo la porta mi son fatto
male, la Befana non è conosciuta in Ungheria, in Ungheria non si festeggia la Befana..

Szövegösszetartó eszközök

kérdőszók: CHI?, CHE COSA?, COME? QUANDO?, PERCHÉ, QUANTO mutató
névmások: QUESTO, QUELLO, személyes névmások: IO, TU. . ., visszaható
névmások: MI, TI, SI, CI, VI, SI, vonatkozó névmások: CHE, CUI, QUALE, NE
névmás, egy- és többalakú határozatlan névmások: OGNI, QUALCHE, ALCUNO,
QUALSIASI, TUTTO, TANTO névmás ; hangsúlytalan, hangsúlyos és összetett
személyes névmások: MI, ME, ME NE, GLIELO..) chi è questa ragazza?, che cosa
facciamo adesso?, come ti chiami?, quando andiamo a casa?, chi è lui?, perché non sei
venuto?, me ne aveva parlato molto; ci vado anch’io ; ogni principio è difficile;
Conosco tanta gente simpatica, salve a tutti. Ho sbagliato dicendoglielo.

Kommunikációs szándékok
Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok
Kommunikációs szándékok
megszólítás

Nyelvi példák
senti!, scusa!, Marina/Giorgio!, per favore!, per piacere!, signore/a!,
signorina!, professore!/professoressa!, mamma!, papà!, zio/a!, nonno/a!,
cameriere!, amici!, tesoro!, amore!
köszönés, elköszönés
ciao!, ciao, Angela!, ciao a tutti!, buongiorno/ buonasera!,
buongiorno/buonasera,
signore/a,
professore/professoressa!;
arrivederci/La, ciao, a presto, a domani, a dopo, a lunedì, a dopo!, ci
vediamo!
bemutatás, bemutatkozás
ti presento Giorgio, questo è Gregorio, mi permetta di presentarmi; mi
chiamo Alessandro Beri, sono Giulia, il mio nome è Martina, piacere
telefonálásnál bemutatkozás
Pronto, sono Valeria, c’è Marco?, Pronto, con chi parlo, scusi?, Pronto,
parlo con Claudia?, Pronto, posso parlare con Maurizio?, Pronto, può
passarmi il dottor Agnani
telefonálásnál elköszönés
ciao!, arrivederci/La, a più tardi!, ci vediamo!, a dopo!, a domani!, a
presto!, ci sentiamo!, salutami Carla/i tuoi!, buonanotte!, ti/La saluto, a tra
poco!
köszönet és arra reagálás
grazie!, grazie tante!, ti/La ringrazio!, grazie mille!, sei un tesoro!, non so
come ringraziarti! ; prego!, non c’è di che!, di niente!
engedélykérés és arra reagálás
posso?, posso uscire un momento?, posso avere una piantina della città?,
mi permetti? permesso?, me lo fai vedere?; prego!, come no!, si accomodi!,
come no?, avanti!, certo!; macché!, ci mancherebbe altro!, questo poi no,
ho detto di no, non ci penso neanche, mi dispiace ma non è possibile
érdeklődés hogylét iránt és arra come stai/sta?, come va?, che c’è di nuovo?, cosa fai di bello?, tutto bene?,
reagálás
come stanno i tuoi?; non c’è male, bene, grazie, e tu/Lei?, abbastanza bene,
così, così, niente di speciale, tutto bene, niente di particolare
bocsánatkérés és arra reagálás
scusami/mi scusi!, mi dispiace, non volevi farti del male; non c’è di che, di
niente
gratuláció, jókívánságok és arra congratulazioni!, auguri!, tanti auguri!, Buon Natale!, Felice Anno Nuovo!,
reagálás
in bocca al lupo!, buon viaggio!, buon appetito!, complimenti, tante belle
cose!, auguroni!; grazie, altrettanto!, grazie mille!, mille grazie!
személyes levélben megszólítás
Caro padre/papà!, Cara madre/mamma/mammina!, Cari genitori!, Caro
Mario!, Caro/a Giulio/Andreina!, Carissimo/a!
személyes levélben elbúcsúzás
a presto!, baci e abbracci, tanti/tantissimi baci, un abbraccio, un forte
abbraccio, bacione, tanti cari saluti, con amicizia, con tanta amicizia, con
affetto, con tanto affetto, con amore, ti saluto, affettuosamente, tuo/a
Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok
Kommunikációs szándékok
sajnálkozás
öröm
elégedettség, elégedetlenség
csodálkozás
remény

Nyelvi példák
mi dispiace, mi spiace, che disastro, sono dispiaciuto/disperato/a, quanto
mi rincresce!
che gioia!, che piacere!, quanto sono felice!, sono davvero contento!
sono contento, mi fa piacere!, per bacco!, complimenti!; non sono contento,
mi dà fastidio, mi rompe le scatole, ne ho fin sopra i capelli
come mai?, che sorpresa!, davvero?, non mi dire!
spero di rivedert/La, spero tanto, magari!, fosse vero!

bánat
bosszúság

che pena!, che dolore!, mi fa pena, sono triste/sconvolto/addolorato
che noia!, che fastidio!, mi dà ai nervi, mi dà fastidio

Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok
Kommunikációs szándékok
véleménykérés és arra reagálás

Nyelvi példák
secondo te/Lei, qual è la tua/Sua opinione?, che ne dici/e di?, cosa faresti
nei miei panni?, sei d’accordo?; secondo me, secondo la mia opinione, fossi
in te, sai cosa ti dico?
valaki igazának az elismerése
hai/ha ragione, avevi/a ragione, ho sbagliato io, la colpa è mia
egyetértés, egyet nem értés
hai/ha ragione, d’accordo, sono d’accordo, bene/benissimo, va
bene/benissimo, perfetto, ottimo, ottima idea!, mi hai/ha convinto; non
hai/ha ragione, non sono d’accordo, non va bene, non è il caso, pessima
idea! ci mancherebbe altro!
érdeklődés, érdektelenség
che ne dici?, che ne pensi?, ti piace?, che impressione ti ha fatto?; non
m’interessa, non m’importa, che m’importa!
tetszés, nem tetszés
mi piace, mi piace tanto, che bello!, è fantastico!, è un amore!, è una
delizia!, ti sta bene, ti dona il verde; non mi piace, non mi va, che brutto!,
che orrore!, mi fa schifo, mi fa orrore, è bruttó, non mi va, che vergogna!,
sono mortificata
akarat,
kívánság,
képesség, voglio/vogliamo, vogliamo andare al cinema?ho/abbiamo deciso di; vorrei,
szükségesség, lehetőség
mi piacerebbe, mi dài un panino?; è capace di, non riesco ad aprire la
porta; è necessario, bisogna, devi studiare di più; è possibile, posso venire
anch’io, può darsi, c’è la possibilità
ígéret
ti/Le prometto di, ti giuro, ti assicuro, ti garantisco
dicséret, kritika
bravo/a/i/e!, bravissimo/a/i/e!, come sei carino/a!, quanto sei/siete bravi/e!
che coraggio!, sei un genio!, sei un tesoro/amore!; non sei proprio gentile,
non è un gran ché, è piuttosto bruttino, che schifo!, che barba!
ellenvetés
mica vero, perché poi?, perché dovrei farlo, macché!, neanche per sogno!,
non ci pensare nemmeno!, figuriamoci!, per carità!, ci mancherebbe altro!,
questo poi no, ti/Le ho detto di no
érdeklődés, értékítélet, kívánság, che ne pensi?, che ne dici?, che impressione ti ha fatto?, avresti voglia di?,
preferencia iránt
ti piacerebbe?, quale preferisci/ti piacerebbe di più?, gradiresti un amaro?
Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok
Kommunikációs szándékok
dolgok, személyek megnevezése,
leírása
események leírása
információkérés, információadás

igenlő vagy nemleges válasz
tudás, nem tudás
bizonyosság, bizonytalanság
ismerés, nem ismerés

Nyelvi példák
questo è un fumetto, ecco la pasta!, eccolo/la/li/le!, questa è Maria, è una
ragazza dai capelli biondi
é successo due settimane fa durante l’intervallo a scuola
per favore!, per piacere!, come ti chiami?, dove è il bagno?, che ore sono?,
come si dice in italiano?, che cosa vuol dire in ungherese?, come si arriva
alla stazione?, sai/sa dove si trova una farmacia?, chi è il medico di turno?,
di dove sei?;mi chiamo Sandro, è a destra, sono le tre e mezza, in italiano si
dice, in ungherese vuol dire, sono le tre e mezza, torno prima del pranzo,
bisogna andare dritto, poi al primo semaforo girare a sinistra, si trova
vicino, in fondo alla strada, è il dottor Magnani, sono di Verona
sì, certo, come no, ti assicuro, ovviamente, chiaro; no, nient’affatto,
altrocché!, ci mancherebbe!
lo so, lo so benissimo, ne sono convinto; non lo so, non ne so nulla/niente, e
chi lo sa
certo, di sicuro, ne sono certo/sicuro, certamente, ci scommetto, sono più
che sicuro; forse, non ne sono sicuro/a, può darsi, chissa!, chi lo sa, non
credo, mah!, eventualmente
lo conosco, l’ho già visto da qualche parte, mi sembra di averlo già
incontrato; non ne so niente, non l’ho mai visto, non so chi sia

A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok
Kommunikációs szándékok
kérés

Nyelvi példák
per favore/piacere, per cortesia, fammi/mi faccia il piacere di

Kommunikációs szándékok
tiltás, felszólítás
segítségkérés és arra reagálás
javaslat és arra reagálás
meghívás és arra reagálás

kínálás és arra reagálás

Nyelvi példák
non correre, non devi/e uscire, non esagerare!; corri!, esci! fa’ presto!,
alzati!, vieni/venga/venite!, andiamo!, dài!, muoviti!, stai zitto!, calmati!,
dammi retta!
ho bisogno del tuo aiuto, mi devi dare/dammi una mano!, avrei bisogno di
te; puoi contare su di me, dimmi tutto, volentieri
ti dico di, ti propongo di, ho un’idea, ho una proposta, ti suggerisco di;
volentieri!, va bene/benissimo!, non posso, preferisco di no
vieni a casa mia!, fai un salto da me!, ti aspettiamo per cena, ti offro io la
cena domani sera, ti va di andare insieme al cinema stasera?, vuoi venire
da noi per il finesettimana?; volentieri!, con piacere!, mi dispiace ma non
posso, sarà per un’altra volta, neanche per sogno!, scherzi?
prego, assaggialo!, vuoi/vuole provare anche questo?, prendi/a un altro
pezzettino/bicchierino!, prova, non fare complimenti!, ti posso offrire un
aperitivo?

Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok
Kommunikációs szándékok
visszakérdezés, ismétléskérés

Nyelvi példák
come hai/ha detto?, compreso?, capito?, dicevi?; me lo puoi/può ripetere?,
scusa/i, non ho capito bene, vuoi/vuole ripetere?
nem értés
scusa/i, non capisco, non ho capito, non ho capito bene, non ci capisco
niente/un tubo
betűzés kérése, betűzés
potresti/potrebbe compitarlo?; Gyula, G come Genova, ipsilon, U come
Ugo, L come Livorno, A come Albano
felkérés
lassabb,
hangosabb parla/i più lento/forte!, ti/La prego di parlare più lento/forte
beszédre
beszélési szándék jelzése
scusa ma..., posso dirti qualcosa?, scusa se ti interrompo, scusa, hai un
minuto per me?, senti un po’
megerősítés
come no!, certo!, ovviamente!, senz’altro!, assolutamente!

Nyelvi előkészítővel induló emelt szintű nyelvi képzés
9.Ny évfolyam (5 óra)1
Kiemelt témakörök:
Személyes vonatkozások, család
A tanuló személye. Személyes tervek. Családi élet, családi kapcsolatok.
A családi élet mindennapjai, otthoni teendők.
Ember és társadalom
Emberek külső és belső jellemzése. Baráti kör, közös programok. A tizenévesek világa: kapcsolat a kortársakkal,
felnőttekkel. Ünnepek, családi ünnepek. Öltözködés, divat.
Hasonlóságok és különbségek az emberek között, tolerancia, pl. idősek, fogyatékkal élők.
Konfliktusok és kezelésük. Társadalmi szokások nálunk és a célországokban.
Környezetünk
Az otthon, a lakóhely és környéke (a lakószoba, a lakás, a ház bemutatása)
Kiadó szoba; albérlet-keresés itthon és külföldön. Útbaigazítás.
A lakóhely nevezetességei, szolgáltatások, szórakozási lehetőségek. Növények és állatok a környezetünkben.
Környezetvédelem a szűkebb környezetünkben. Felelős állattartás, állatok örökbe fogadása, annak segítése
Nemzeti Parkok, állatkert Szelektív hulladékgyűjtés. Időjárás, éghajlat.
Az iskola
Saját iskolájának bemutatása. Tantárgyak, órarend, érdeklődési kör. Az ismeretszerzés különböző módjai.
A nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe, fontossága. Az internet szerepe az iskolában, a tanulásban.
Az iskolai élet tanuláson kívüli eseményei. Iskolai hagyományok.
A munka világa
Diákmunka, nyári munkavállalás. Foglalkozások és a szükséges kompetenciák.
Pályaválasztás, továbbtanulás vagy munkába állás. Távmunka kisgyermek mellett.
Életmód
Napirend, időbeosztás.
Az egészséges életmód (a helyes és a helytelen táplálkozás, a testmozgás szerepe az egészség megőrzésében,
testápolás). Egészséges és egészségtelen táplálékok. Életünk és a stressz. Ételek, kedvenc ételek, sütés-főzés.
Étkezés családban, iskolai menzán, éttermekben, „bárban”, pizzériában. Gyakori betegségek, sérülések, baleset; azok
megelőzése. Gyógykezelés (orvosnál). Életmód nálunk és a célországokban.
Szabadidő, művelődés, szórakozás
Szabadidős elfoglaltságok, hobbik. Színház, mozi, koncert, kiállítás, múzeum stb. Sportolás, kedvenc sport, iskolai
sport. Olvasás, rádió, tévé, számítógép, internet. Az infokommunikáció szerepe a mindennapokban.
Kulturális és sportélet nálunk és a célországokban. A Giro d’Italia
Utazás, turizmus
A közlekedés eszközei, lehetőségei, a tömegközlekedés, a kerékpáros közlekedés.
Útbaigazítás. Nyaralás itthon, illetve külföldön. Utazási előkészületek, egy utazás megtervezése, megszervezése.
Az egyéni és a társas utazás előnyei és hátrányai. Szálláslehetőségek (camping, ifjúsági szállás, szálloda, bérelt
lakás vagy ház, lakáscsere stb.). Agriturismo. Turisztikai célpontok.
Tudomány és technika.
A technikai eszközök szerepe a mindennapi életben.
Az internet szerepe a magánéletben, a tanulásban és a munkában.
Gazdaság és pénzügyek
A pénz szerepe a mindennapokban. Vásárlás, szolgáltatások (például posta, bank)
Fogalomkörök2
Fogalomkörök
Létezés kifejezése

1
A3
2

Fogalomkörök nyelvi kifejezése
(ESSERE, ESSERCI, STARE, ESISTERE)
è bello, è primavera, c’è tempo, sta bene, è a Roma, mi chiamo Maria, è una bella
ragazza, è un vero amico, si trova a Roma

órás 10 osztályos lexika
A 3 órás 9. osztályos nyelvtan

Történés kifejezése
Cselekvés kifejezése

Birtoklás kifejezése
Térbeli viszonyok
Időbeli viszonyok

Mennyiségi viszonyok

Minőségi viszonyok
Modalitás

Esetviszonyok

Logikai viszonyok
Szövegösszetartó eszközök

(PIOVERE, NEVICARE
piove, nevica.
(igealakok: indicativo presente, imperativo, , visszaható igék, gerundio, infinito
passato, általános alany)
studio l’italiano, vivo in Ungheria, dammi una penna!, aprite i libri! Mi rilasso
leggendo.
(AVERE, DI elöljárószó, birtokos névmások: MIO, TUO...) ho due fratelli, le pagine
del libro, questo è il mio ragazzo, il piacere è mio
(elöljárószók: IN, A, SU, DA, FRA, helyhatározószók: QUI, QUA, DENTRO,
SOTTO, SOPRA, FUORI, DAVANTI, DIETRO) siamo a scuola, a destra, dentro c’è
buio, tutti stanno fuori, la camicia è sopra
(időhatározószók: ORA, ADESSO, DOMANI, OGGI, POI, DOPO, PRIMA,
SEMPRE, ALLORA, ALLA FINE, ANCORA, DURANTE, igeidők egyeztetése:
egyidejűség domani andiamo in montagna, arrivo lunedì sera, prima facciamo i
compiti, non parlare durante la lezione! Carla si alza presto; sei ancora giovane; oggi
è sabato, domani è domenica; ci vediamo dopo! Paolo parla sempre del suo lavoro,
allora cominciamo!
(számnevek: MOLTO, POCO, ABBASTANZA, UNO, DUE, TRE. . . DIECI . . .
VENTI. . . . CENTO, MILLE, DUEMILA) qui ci sono molte ragazze, abbiamo
quattro lezioni, quanti anni hai? ho comprato due etti di prosciutto e due bottiglie di
olio, mi sento abbastanza bene,
(melléknevek: GRANDE, ALTO, BELLO, CALDO, PICCOLO, BIANCO, NERO,
ecc. a melléknevek fokozása) il giardino è grande, ho una camicia bianca, come è?, di
che colore è?, mi fa male, è bellissima
(módbeli segédigék:VOLERE, POTERE, DOVERE, SAPERE, voglio uscire, posso
venire anch’io?, devi capire, non sai guidare?, vorrei sapere la verità, potresti
prestarmi il tuo dizionario?
(névmások: MI, TI, GLI, LE. . .) igei vonzatok: essere contenti di
cominciare a, chiedere a, avere bisogno di, avere voglia di, andare a fare, essere
contento di, convincere a, evitare di
(kötőszók: E, O, MA, PERCHÉ, alá- és mellérendelő mondatok; mondatrövidítés
elöljárószó+főnévi igenévvel, gerundióval, általános alany, hasonlító mondatok)
Perché non mangi? Perché non ho fame. Passo il pomeriggio leggendo.
Kérdőszók: CHI?, CHE COSA?, COME? QUANDO?, DOVE, PERCHÉ, QUANTO
mutató névmások: QUESTO, QUELLO, személyes névmások: IO, TU…., visszaható
névmások: MI, TI, SI, CI, VI, SI, vonatkozó névmások: CHE, CUI, QUALE,
névmás, hangsúlytalan, hangsúlyos személyes névmások: MI, ME, t i piace nuotare?
chi è questa ragazza?, che cosa facciamo adesso?, come ti chiami?, quando andiamo a
casa?, chi è lui?, qual è il tuo libro?
9. évfolyam (5 óra)3

Kiemelt témakörök:
Személyes vonatkozások, család
A tanuló személye. Személyes tervek. Családi élet, családi kapcsolatok.
A családi élet mindennapjai, otthoni teendők.
Ember és társadalom
Emberek külső és belső jellemzése. Baráti kör, közös programok. A tizenévesek világa: kapcsolat a kortársakkal,
felnőttekkel. Ünnepek, családi ünnepek. Öltözködés, divat.
Hasonlóságok és különbségek az emberek között, tolerancia, pl. idősek, fogyatékkal élők.
Konfliktusok és kezelésük. Társadalmi szokások nálunk és a célországokban.
Környezetünk
Az otthon, a lakóhely és környéke (a lakószoba, a lakás, a ház bemutatása)
Kiadó szoba; albérlet-keresés itthon és külföldön. Útbaigazítás.
A lakóhely nevezetességei, szolgáltatások, szórakozási lehetőségek. Növények és állatok a környezetünkben.
Környezetvédelem a szűkebb környezetünkben. Felelős állattartás, állatok örökbe fogadása, annak segítése
Nemzeti Parkok, állatkert Szelektív hulladékgyűjtés. Időjárás, éghajlat.
Az iskola
3

A 3 órás 10 osztályos lexika

Saját iskolájának bemutatása. Tantárgyak, órarend, érdeklődési kör. Az ismeretszerzés különböző módjai.
A nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe, fontossága. Az internet szerepe az iskolában, a tanulásban.
Az iskolai élet tanuláson kívüli eseményei. Iskolai hagyományok.
A munka világa
Diákmunka, nyári munkavállalás. Foglalkozások és a szükséges kompetenciák.
Pályaválasztás, továbbtanulás vagy munkába állás. Távmunka kisgyermek mellett.
Életmód
Napirend, időbeosztás.
Az egészséges életmód (a helyes és a helytelen táplálkozás, a testmozgás szerepe az egészség megőrzésében,
testápolás). Egészséges és egészségtelen táplálékok. Életünk és a stressz. Ételek, kedvenc ételek, sütés-főzés.
Étkezés családban, iskolai menzán, éttermekben, „bárban”, pizzériában. Gyakori betegségek, sérülések, baleset; azok
megelőzése. Gyógykezelés (orvosnál). Életmód nálunk és a célországokban.
Szabadidő, művelődés, szórakozás
Szabadidős elfoglaltságok, hobbik. Színház, mozi, koncert, kiállítás, múzeum stb. Sportolás, kedvenc sport, iskolai
sport. Olvasás, rádió, tévé, számítógép, internet. Az infokommunikáció szerepe a mindennapokban.
Kulturális és sportélet nálunk és a célországokban. A Giro d’Italia
Utazás, turizmus
A közlekedés eszközei, lehetőségei, a tömegközlekedés, a kerékpáros közlekedés.
Útbaigazítás. Nyaralás itthon, illetve külföldön. Utazási előkészületek, egy utazás megtervezése, megszervezése.
Az egyéni és a társas utazás előnyei és hátrányai. Szálláslehetőségek (camping, ifjúsági szállás, szálloda, bérelt
lakás vagy ház, lakáscsere stb.). Agriturismo. Turisztikai célpontok.
Tudomány és technika.
A technikai eszközök szerepe a mindennapi életben.
Az internet szerepe a magánéletben, a tanulásban és a munkában.
Gazdaság és pénzügyek
A pénz szerepe a mindennapokban. Vásárlás, szolgáltatások (például posta, bank)
Fogalomkörök4
Fogalomkörök
Létezés kifejezése
Történés kifejezése
Cselekvés kifejezése

Birtoklás kifejezése
Térbeli viszonyok
Időbeli viszonyok

4

Fogalomkörök nyelvi kifejezése
(ESSERE, ESSERCI, STARE, ESISTERE)
è bello, è primavera, c’è tempo, sta bene, è a Roma, mi chiamo Maria, è una bella
ragazza, è un vero amico, si trova a Roma
(PIOVERE, NEVICARE, DIVENTARE, SUCCEDERE,)
piove, nevica, sono nato a, è diventato grande, è successo un disastro, non è
successo niente.
(igealakok: indicativo presente, imperativo, participio passato, passato prossimo,
futuro semplice, imperfetto, condizionale presente, trapassato prossimo, visszaható
igék, gerundio)
studio l’italiano, vivo in Ungheria, dammi una penna!, aprite i libri!, ho studiato
molto, andremo in Italia, mi alzo presto, avevo voglia di piangere, mi faresti un
piacere?, non avevo mai vista una macchina così bella, chiudendo la porta mi son
fatto male.
(AVERE, DI elöljárószó, birtokos névmások: MIO, TUO...) ho due fratelli, le
pagine del libro, questo è il mio ragazzo, il piacere è mio
(elöljárószók: IN, A, SU, DA, IN, FRA, helyhatározószók: QUI, QUA, DENTRO,
SOTTO, SOPRA, FUORI, DAVANTI, DIETRO) il gesso è lì, siamo a scuola, a
destra, dentro c’è buio, tutti stanno fuori, la camicia è sopra
(időhatározószók: ORA, ADESSO, DOMANI, OGGI, POI, DOPO, IERI, PRIMA,
SEMPRE, ALLORA, ALLA FINE, GIA’, ANCORA, DURANTE, igeidők
egyeztetése: egyidejűség, ) domani andiamo in montagna, arrivo lunedì sera, sono
arrivati ieri, prima facciamo i compiti, ! Carla si alza presto; sei ancora giovane;
oggi è sabato, domani è domenica; ci vediamo dopo! Paolo parla sempre del suo
lavoro, allora cominciamo! durante la lezione abbiamo già parlato molto della
cultura italiana

A 3 órás 10. osztályos fogalomkörök + 11. osztályból az első 3 cella (a remotóval több)

Mennyiségi viszonyok

Minőségi viszonyok
Modalitás

Esetviszonyok
Logikai viszonyok

Szövegösszetartó eszközök

(számnevek: MOLTO, POCO, ABBASTANZA, NIENTE, UNO, DUE, TRE. . .
DIECI . . . VENTI. . . . CENTO, MILLE, DUEMILA) qui ci sono molte ragazze,
abbiamo quattro lezioni, quanti anni hai? ho comprato due etti di prosciutto e due
bottiglie di olio, mi sento abbastanza bene, non ci capisco niente
(melléknevek: GRANDE, ALTO, BELLO, CALDO, PICCOLO, BIANCO, NERO,
ecc. a melléknevek fokozása) il giardino è grande, ho una camicia bianca, come è?,
di che colore è?, mi fa male, è la più bella ragazza della classe: è bellissima
(módbeli segédigék:VOLERE, POTERE, DOVERE, SAPERE) voglio uscire, posso
venire anch’io?, devi capire, non sai guidare?, vorrei sapere la verità, potresti
prestarmi il tuo dizionario?
(névmások: MI, TI, GLI, LE. . .) igei vonzatok: cominciare a, decidere di, chiedere
a, essere contento di, mi piace, vestire di nero,
(kötőszók: E, O, MA, PERCHÉ, alá- és mellérendelő mondatok; mondatrövidítés
elöljárószó+főnévi igenévvel, gerundióval, közvetett és közvetlen beszéd) Perché
non mangi? Perché non ho fame. Passo il pomeriggio leggendo.ho deciso di partire
presto, sono venuto per salutarti, vengo a trovarti domani
kérdőszók: CHI?, CHE COSA?, COME? QUANDO?, PERCHÉ, QUANTO mutató
névmások: QUESTO, QUELLO, személyes névmások: IO, TU. . ., visszaható
névmások: MI, TI, SI, CI, VI, SI, vonatkozó névmások: CHE, CUI, QUALE, NE
névmás, hangsúlytalan, hangsúlyos és összetett személyes névmások: MI, ME, ME
NE, GLIELO..) t i piace nuotare? chi è questa ragazza?, che cosa facciamo adesso?,
come ti chiami?, quando andiamo a casa?, chi è lui?, qual è il tuo libro? perché non
sei venuto?, me ne aveva parlato molto, ci vado anch’io.

Kommunikációs szándékok
Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok
Kommunikációs szándékok
megszólítás
köszönés, elköszönés
bemutatás, bemutatkozás
köszönet és arra reagálás
engedélykérés és arra reagálás
érdeklődés hogylét iránt és
reagálás
bocsánatkérés és arra reagálás
gratuláció, jókívánságok és
reagálás
személyes levélben megszólítás
személyes levélben elbúcsúzás

Nyelvi példák
senti!, scusa!, Marina/Giorgio!, per favore!, per piacere!, signore/a!,
signorina!, professore!/professoressa!, mamma!, papà!, zio/a!, nonno/a!
ciao!, ciao, Angela!, ciao a tutti!, buongiorno/ buonasera!,
buongiorno/buonasera,
signore/a,
professore/professoressa!;
arrivederci/La, ciao, a presto, a domani, a dopo, a lunedì
mi chiamo Alessandro Beri, sono Giulia, il mio nome è Martina,
piacere; ti presento Giorgio, questo è Gregorio
grazie!, grazie tante!, ti/La ringrazio!; prego!, non c’è di che!, di
niente!
posso?, posso uscire un momento?, posso avere una piantina della
città?; prego!, come no!, si accomodi!, macché!, ci mancherebbe altro!,
questo poi no, ho detto di no
arra come stai/sta?, come va?, che c’è di nuovo?,; non c’è male, bene, grazie,
e tu/Lei?, abbastanza bene, così, così, niente di speciale
scusami/mi scusi!, mi dispiace; non c’è di che
arra congratulazioni!, auguri!, tanti auguri!, Buon Natale!, Felice Anno
Nuovo!, in bocca al lupo!, buon viaggio!, buon appetito!; grazie,
altrettanto!, grazie mille!, mille grazie!
Caro padre/papà!, Cara madre/mamma/mammina!, Cari genitori!,
Caro Mario!, Caro/a Giulio/Andreina!, Carissimo/a!
a presto!, baci e abbracci, tanti/tantissimi baci, un abbraccio, un forte
abbraccio, bacione, tanti cari saluti, con amicizia, con tanta amicizia,
con affetto, con tanto affetto, con amore, ti saluto, affettuosamente,
tuo/a

Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok
Kommunikációs szándékok
sajnálkozás
öröm
elégedettség, elégedetlenség

Nyelvi példák
mi dispiace, mi spiace, che disastro
che gioia!, che piacere!
sono contento; non sono contento, mi dà fastidio

csodálkozás
remény
bánat
bosszúság

come mai?, che sorpresa!
spero di rivedert/La
che pena!, che dolore!
che noia!

Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok
Kommunikációs szándékok
véleménykérés és arra reagálás

Nyelvi példák
secondo te/Lei, qual è la tua/Sua opinione?, che ne dici/e di?; secondo
me, secondo la mia opinione,
valaki igazának az elismerése
hai/ha ragione, avevi/a ragione, ho sbagliato io, la colpa è mia
egyetértés, egyet nem értés
hai/ha ragione, d’accordo, sono d’accordo, bene/benissimo, va
bene/benissimo, perfetto, ottimo, ottima idea!, mi hai/ha convinto; non
hai/ha ragione, non sono d’accordo, non va bene, non è il caso, pessima
idea! ci mancherebbe altro!
tetszés, nem tetszés
mi piace, mi piace tanto, che bello!, è fantastico!; non mi piace, non mi
va, che brutto!, che orrore!
akarat,
kívánság,
képesség, voglio/vogliamo, ho/abbiamo deciso di; vorrei, mi piacerebbe; è capace
szükségesség, lehetőség
di, non riesco ad aprire la porta; è necessario, bisogna, devi studiare di
più; è possibile, posso venire anch’io
ígéret
ti/Le prometto di
dicséret, kritika
bravo/a/i/e!, bravissimo/a/i/e!, come sei carino/a!, quanto sei/siete
bravi/e! che coraggio!, sei un genio!
Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok
Kommunikációs szándékok
Nyelvi példák
dolgok, személyek megnevezése, leírása questo è un fumetto, ecco la pasta!, eccolo/la/li/le!, questa è Maria, è
una ragazza dai capelli biondi
események leírása
é successo due settimane fa durante l’intervallo a scuola
információkérés, információadás
per favore!, per piacere!, come ti chiami?, dove è il bagno?, che ore
sono?, come si dice in italiano?, che cosa vuol dire in ungherese?, come
si arriva alla stazione?, sai/sa dove si trova una farmacia?, chi è il
medico di turno?, di dove sei?; mi chiamo Sandro, è a destra, sono le
tre e mezza, in italiano si dice, in ungherese vuol dire, sono le tre e
mezza, torno prima del pranzo, bisogna andare dritto, poi al primo
semaforo girare a sinistra, si trova vicino, in fondo alla strada, è il
dottor Magnani, sono di Verona
igenlő vagy nemleges válasz
sì, certo, come no; no, nient’affatto
tudás, nem tudás
lo so, lo so benissimo; non lo so, non ne so nulla/niente
bizonyosság, bizonytalanság
certo, di sicuro, ne sono certo/sicuro, certamente; forse, non ne sono
sicuro/a, può darsi, chissa!, chi lo sa
A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok
Kommunikációs szándékok
kérés
tiltás, felszólítás
javaslat és arra reagálás
meghívás és arra reagálás
kínálás és arra reagálás

Nyelvi példák
per favore/piacere
non correre, non devi/e uscire, non esagerare!; corri!, esci! fa’ presto!,
alzati!, vieni/venga/venite!, andiamo!, dài!, muoviti!
ti dico di, ti propongo di; volentieri!, va bene/benissimo!, non posso,
preferisco di no
vieni a casa mia!, fai un salto da me!, ti aspettiamo per cena;
volentieri!, con piacere!, mi dispiace ma non posso
prego, assaggialo!, vuoi/vuole provare anche questo?, prendi/a un altro
pezzettino/bicchierino!,

Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok
Kommunikációs szándékok
visszakérdezés, ismétléskérés

Nyelvi példák
come hai/ha detto?, compreso?, capito?; me lo puoi/può ripetere?,
scusa/i, non ho capito bene, vuoi/vuole ripetere?

nem értés
betűzés kérése, betűzés
felkérés lassabb, hangosabb beszédre

scusa/i, non capisco, non ho capito, non ho capito bene, non ci capisco
niente/un tubo
potresti/potrebbe compitarlo?; Gyula, G come Genova, ipsilon, U come
Ugo, L come Livorno, A come Albano
parla/i più lento/forte!, ti/La prego di parlare più lento/forte
10. évfolyam (3 óra)

Kiemelt témakörök
Személyes vonatkozások, család
A tanuló személye. Személyes tervek. Családi élet, családi kapcsolatok.
A családi élet mindennapjai, otthoni teendők. Azok megosztása férj és feleség között.
Ember és társadalom
Emberek külső és belső jellemzése. Baráti kör, együttes programok, „bulik”.
A tizenévesek világa: kapcsolat a kortársakkal, felnőttekkel.
Női és férfi szerepek, ismerkedés, házasság.
Ünnepek, családi ünnepek, Apák napja, Karnevál, Befana, és még néhány tipikus olasz ünnep.
Öltözködés, divat. Hasonlóságok és különbségek az emberek között, tolerancia, pl. fogyatékkal élők.
Konfliktusok és kezelésük. A kommunikáció minden formája, tömegkommunikációs eszközök.
Társadalmi szokások nálunk és a célországokban.
Környezetünk
Az otthon, a lakóhely és környéke (a lakószoba, a lakás, a ház bemutatása).
A lakóhely nevezetességei, szolgáltatások, szórakozási lehetőségek.
Növények és állatok a környezetünkben. Környezetvédelem a szűkebb környezetünkben.
Szelektív hulladékgyűjtés. Időjárás, éghajlat.
Az iskola
Saját iskolájának bemutatása (sajátosságok, például. szakmai képzés, tagozat).
Tantárgyak, órarend, érdeklődési kör, tanulmányi munka.
Az ismeretszerzés különböző módjai. A nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe, fontossága.
Az internet szerepe az iskolában, a tanulásban. Az iskolai élet tanuláson kívüli eseményei.
Iskolai hagyományok. Csereút.
A munka világa
Diákmunka, nyári munkavállalás. Foglalkozások és a szükséges kompetenciák.
Pályaválasztás, továbbtanulás vagy munkába állás.
Életmód
Napirend, időbeosztás.
Az egészséges életmód (a helyes és a helytelen táplálkozás, a testmozgás szerepe az egészség megőrzésében,
testápolás). Egészséges és egészségtelen táplálékok. Életünk és a stressz.
Ételek, kedvenc ételek, sütés-főzés. Receptek, tipikus olasz ételek. A mediterrán étrend; tipikus olasz ételek.
Étkezés családban, iskolai menzán, éttermekben, „bárban”, pizzériában.
Gyakori betegségek, sérülések, (sport)baleset. Gyógykezelés (orvosnál). Életmód nálunk és a célországokban.
Szabadidő, művelődés, szórakozás
Szabadidős elfoglaltságok, hobbik. Színház, mozi, koncert, kiállítás stb. Múzeumok; múzeumok éjszakája.
Sportolás, kedvenc sport, iskolai sport. Olvasás, rádió, tévé, számítógép, internet. Saját blog, weboldal.
Néhány híres olasz irodalmi mű (Pinocchio) Az infokommunikáció szerepe a mindennapokban.
Kulturális és sportélet nálunk és a célországokban. A Giro d’Italia
Utazás, turizmus
A közlekedés eszközei, lehetőségei, a tömegközlekedés, a kerékpáros közlekedés.
Útbaigazítás. Nyaralás itthon, illetve külföldön. Utazási előkészületek, egy utazás megtervezése, megszervezése.
Az egyéni és a társas utazás előnyei és hátrányai.
Szálláslehetőségek (camping, ifjúsági szállás, szálloda, bérelt lakás vagy ház, lakáscsere stb.).
Turisztikai célpontok; a célország főbb nevezetességeinek megismerése; olasz-magyar kulturális kapcsolatok.
Tudomány és technika
Népszerű tudományok, ismeretterjesztés. A technikai eszközök szerepe a mindennapi életben.
Az internet szerepe a magánéletben, a tanulásban és a munkában.
Gazdaság és pénzügyek
A pénz szerepe a mindennapokban. Vásárlás, szolgáltatások (például posta, bank). Bankkártya; használata.

Fogalomkörök
Fogalomkörök
Létezés kifejezése
Történés kifejezése
Cselekvés kifejezése

Birtoklás kifejezése
Térbeli viszonyok
Időbeli viszonyok

Mennyiségi viszonyok

Minőségi viszonyok
Modalitás

Esetviszonyok

Logikai viszonyok

Szövegösszetartó eszközök

Fogalomkörök nyelvi kifejezése
(ESSERE, ESSERCI, STARE, ESISTERE)
è bello, è primavera, c’è tempo, sta bene, è a Roma, mi chiamo Maria, è una bella
ragazza, è un vero amico, si trova a Roma
(PIOVERE, NEVICARE, DIVENTARE, SUCCEDERE, ACCADERE)
piove, nevica, sono nato a, è diventato grande, è successo un disastro, non è
successo niente, accade spesso
(igealakok: indicativo presente, imperativo, participio passato, passato prossimo,
futuro semplice, imperfetto, condizionale presente,
trapassato prossimo,
condizionale passato, visszaható igék, szenvedő szerkezet, gerundio, általános
alany, passato remoto)
studio l’italiano, vivo in Ungheria, dammi una penna!, aprite i libri!, ho studiato
molto, andremo in Italia, mi alzo presto, avevo voglia di piangere, mi faresti un
piacere?, non avevo mai vista una macchina così bella, questo libro è stato tradotto
da uno scrittore famoso, chiudendo la porta mi son fatto male; si fece tardi.
(AVERE, DI elöljárószó, birtokos névmások: MIO, TUO...) ho due fratelli, le
pagine del libro, questo è il mio ragazzo, il piacere è mio
(elöljárószók: IN, A, SU, DA, IN, FRA, helyhatározószók: QUI, QUA, LÌ, LÀ,
DENTRO, SOTTO, SOPRA, FUORI, DAVANTI, DIETRO) il gesso è lì, siamo a
scuola, a destra, dentro c’è buio, tutti stanno fuori, la camicia è sopra
(időhatározószók: ORA, ADESSO, DOMANI, OGGI, POI, DOPO, IERI, PRIMA,
SEMPRE, ALLORA, ALLA FINE, GIÀ, ANCORA, DURANTE, igeidők
egyeztetése: egyidejűség, előidejűség, utóidejűség a jelenben és a múltban) domani
andiamo in montagna, arrivo lunedì sera, sono arrivati ieri, prima facciamo i
compiti, ! Carla si alza presto; sei ancora giovane; oggi è sabato, domani è
domenica; ci vediamo dopo! Paolo parla sempre del suo lavoro, allora cominciamo!
durante la lezione abbiamo già parlato molto della cultura italiana
(számnevek: MOLTO, POCO, PARECCHIO, ABBASTANZA, NIENTE, UNO,
DUE, TRE. . . DIECI . . . VENTI. . . . CENTO, MILLE, DUEMILA) qui ci sono
molte ragazze, abbiamo quattro lezioni, quanti anni hai? ho comprato due etti di
prosciutto e due bottiglie di olio, abbiamo studiato parecchio, mi sento abbastanza
bene, non ci capisco niente
(melléknevek: GRANDE, ALTO, BELLO, CALDO, PICCOLO, BIANCO, NERO,
ecc. a melléknevek fokozása) il giardino è grande, ho una camicia bianca, come è?,
di che colore è?, mi fa male, è la più bella ragazza della classe: è bellissima
(módbeli segédigék:VOLERE, POTERE, DOVERE, SAPERE) voglio uscire,
posso venire anch’io?, devi capire, non sai guidare?, vorrei sapere la verità, potresti
prestarmi il tuo dizionario?
(névmások: MI, TI, GLI, LE. . .) igei vonzatok: essere contenti di
cominciare a, decidere di, smettere di, chiedere a, avere bisogno di, avere voglia di,
andare a fare, essere contento di, evitare di
(kötőszók: E, O, MA, PERCHÉ, alá- és mellérendelő mondatok; mondatrövidítés
elöljárószó+főnévi igenévvel, gerundióval, közvetett és közvetlen beszéd; szenvedő
szerkezetű mondatok; általános alany, hasonlító mondatok) ho deciso di partire
presto, sono venuto/-a per salutarti, vengo a trovarti domani, chiudendo la porta mi
son fatto male, la Befana non è conosciuta in Ungheria; in Ungheria non si
festeggia la Befana.
kérdőszók: CHI?, CHE COSA?, COME? QUANDO?, PERCHÉ, QUANTO
mutató névmások: QUESTO, QUELLO, személyes névmások: IO, TU…
visszaható névmások: MI, TI, SI, CI, VI, SI, vonatkozó névmások: CHE, CUI,
QUALE, NE névmás, hangsúlytalan, hangsúlyos és összetett személyes névmások:
MI, ME, ME NE, GLIELO..) chi è questa ragazza?, che cosa facciamo adesso?,
come ti chiami?, quando andiamo a casa?, chi è lui?, perché non sei venuto?, me ne
aveva parlato molto, ci vado anch’io.
11. évfolyam (5 óra)

Kiemelt témakörök
Személyes vonatkozások, család
A tanuló személye, életrajza, életének fontos állomásai.
Személyes tervek. Családi élet, családi kapcsolatok. A családi élet mindennapjai, otthoni teendők.

Generációk; az idősek tisztelete, az élet régen.
Ember és társadalom
Emberek külső és belső jellemzése. Baráti kör.
A tizenévesek világa: kapcsolat a kortársakkal, felnőttekkel.
Női és férfi szerepek, ismerkedés, házasság. Ünnepek, családi ünnepek.
Öltözködés, divat. Hasonlóságok és különbségek az emberek között, tolerancia, pl. fogyatékkal élők.
Konfliktusok és kezelésük. Társadalmi szokások nálunk és a célországokban. „Made in Italy”.
Környezetünk
Az otthon, a lakóhely és környéke (a lakószoba, a lakás, a ház bemutatása).
A lakóhely nevezetességei, szolgáltatások, szórakozási lehetőségek.
Növények és állatok a környezetünkben. Környezetvédelem a szűkebb környezetünkben.
Szelektív hulladékgyűjtés. Passzív ház. Időjárás, éghajlat.
Az iskola
Saját iskolájának bemutatása (sajátosságok, például. szakmai képzés, tagozat).
Tantárgyak, órarend, érdeklődési kör, tanulmányi munka.
Az ismeretszerzés különböző módjai. A nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe, fontossága.
Az internet szerepe az iskolában, a tanulásban. Az iskolai élet tanuláson kívüli eseményei.
Iskolai hagyományok. Egyetemista élet, ösztöndíj-lehetőségek itthon és külföldön; olaszok ösztöndíjjal nálunk.
A munka világa
Diákmunka, nyári munkavállalás itthon és külföldön.
Foglalkozások és a szükséges kompetenciák; nem „szokványos” foglalkozások.
Pályaválasztás, továbbtanulás vagy munkába állás, a kettő párhuzamosan.
Önéletrajz, állásinterjú. Munkanélküliség.
Életmód
Napirend, időbeosztás.
Az egészséges életmód (a helyes és a helytelen táplálkozás, a testmozgás szerepe az egészség megőrzésében,
testápolás). Életünk és a stressz. Ételek, kedvenc ételek, sütés-főzés. Étkezés családban, iskolai menzán, éttermekben,
„bárban”, pizzériában. Gyakori betegségek, sérülések, baleset. Gyógykezelés (orvosnál).
Életmód nálunk és a célországokban. A Giro d’Italia
Szabadidő, művelődés, szórakozás
Szabadidős elfoglaltságok, hobbik. Színház, mozi, koncert, kiállítás stb. Sportolás, kedvenc sport, iskolai sport.
Olvasás, rádió, tévé, számítógép, internet. Az infokommunikáció szerepe a mindennapokban.
Kulturális és sportélet nálunk és a célországokban.
Utazás, turizmus
A közlekedés eszközei, lehetőségei, a tömegközlekedés, a kerékpáros közlekedés.
Nyaralás itthon, illetve külföldön. Utazási előkészületek, egy utazás megtervezése, megszervezése.
Az egyéni és a társas utazás előnyei és hátrányai.
Szálláslehetőségek (camping, ifjúsági szállás, szálloda, bérelt lakás vagy ház, lakáscsere stb.).
Turisztikai célpontok.
Tudomány és technika
Népszerű tudományok, ismeretterjesztés. A technikai eszközök szerepe a mindennapi életben.
Az internet szerepe a magánéletben, a tanulásban és a munkában. Olasz és magyar híres feltalálók.
Gazdaság és pénzügyek
Családi gazdálkodás. Zsebpénz. A pénz szerepe a mindennapokban. Vásárlás, szolgáltatások (például posta, bank).
Fogyasztás, reklámok.
Fogalomkörök
Fogalomkörök
Létezés kifejezése
Történés kifejezése

Fogalomkörök nyelvi kifejezése
(ESSERE, ESSERCI, STARE, ESISTERE)
è bello, è primavera, c’è tempo, sta bene, è a Roma, mi chiamo Maria, è una bella
ragazza, è un vero amico, si trova a Roma
(PIOVERE, NEVICARE, DIVENTARE, SUCCEDERE, , ACCADERE)
piove, nevica, sono nato a, è diventato grande, è successo un disastro, non è successo
niente, accade spesso

Cselekvés kifejezése

Cselekvés kifejezése

Birtoklás kifejezése
Térbeli viszonyok
Időbeli viszonyok

Mennyiségi viszonyok

Minőségi viszonyok
Modalitás

Esetviszonyok

Logikai viszonyok

Szövegösszetartó eszközök

(igealakok: indicativo presente, imperativo, participio passato, passato prossimo,
futuro semplice, imperfetto, condizionale presente, trapassato prossimo, condizionale
passato, congiuntivo presente/passato, visszaható igék, szenvedő szerkezet, gerundio,
infinito passato, általános alany, passato remoto)
(igealakok: indicativo presente, imperativo, participio passato, passato prossimo,
futuro semplice, imperfetto, condizionale presente, trapassato prossimo, condizionale
passato, congiuntivo presente/passato, visszaható igék, szenvedő szerkezet, gerundio,
infinito passato, általános alany, passato remoto)
studio l’italiano, vivo in Ungheria, dammi una penna!, aprite i libri!, ho studiato
molto, andremo in Italia, mi alzo presto, avevo voglia di piangere, mi faresti un
piacere?, non avevo mai vista una macchina così bella, saresti dovuto venire con noi,
spero che ci siano tutti, credo che siano stati contenti tutti, questo libro è stato tradotto
da uno scrittore famoso, chiudendo la porta mi son fatto male, sono contento di averlo
conosciuto; si fece tardi.
(AVERE, DI elöljárószó, birtokos névmások: MIO, TUO...) ho due fratelli, le pagine
del libro, questo è il mio ragazzo, il piacere è mio
(elöljárószók: IN, A, SU, DA, IN, FRA, helyhatározószók: QUI, QUA, LÌ, LÀ,
DENTRO, SOTTO, SOPRA, FUORI, DAVANTI, DIETRO) il gesso è lì, siamo a
scuola, a destra, dentro c’è buio, tutti stanno fuori, la camicia è sopra
(időhatározószók: ORA, ADESSO, DOMANI, OGGI, POI, DOPO, IERI, PRIMA,
SEMPRE, ALLORA, ALLA FINE, GIÀ, ANCORA, DURANTE, igeidők
egyeztetése: egyidejűség, előidejűség, utóidejűség a jelenben és a múltban) domani
andiamo in montagna, arrivo lunedì sera, sono arrivati ieri, prima facciamo i compiti, !
Carla si alza presto; sei ancora giovane; oggi è sabato, domani è domenica; ci
vediamo dopo! Paolo parla sempre del suo lavoro, allora cominciamo! durante la
lezione abbiamo già parlato molto della cultura italiana.
(számnevek: MOLTO, POCO, PARECCHIO, ABBASTANZA, NIENTE, UNO,
DUE, TRE. . . DIECI . . . VENTI. . . . CENTO, MILLE, DUEMILA) qui ci sono
molte ragazze, abbiamo quattro lezioni, quanti anni hai? ho comprato due etti di
prosciutto e due bottiglie di olio, abbiamo studiato parecchio, mi sento abbastanza
bene, non ci capisco niente
(melléknevek: GRANDE, ALTO, BELLO, CALDO, PICCOLO, BIANCO, NERO,
ecc. a melléknevek fokozása) il giardino è grande, ho una camicia bianca, come è?, di
che colore è?, mi fa male, è la più bella ragazza della classe: è bellissima
(módbeli segédigék:VOLERE, POTERE, DOVERE, SAPERE, a kötőmód
használatának esetei) voglio uscire, posso venire anch’io?, devi capire, non sai
guidare?, vorrei sapere la verità, potresti prestarmi il tuo dizionario? spero che ci siano
tutti.
(névmások: MI, TI, GLI, LE. . .) igei vonzatok: essere contenti di,
cominciare a, decidere di, smettere di, chiedere a, avere bisogno di, avere voglia di,
andare a fare, essere contento di, evitare di
(kötőszók: E, O, MA, PERCHÉ, alá- és mellérendelő mondatok; mondatrövidítés
elöljárószó+főnévi igenévvel, gerundióval, közvetett és közvetlen beszéd; szenvedő
szerkezetű mondatok; általános alany, hasonlító mondatok) ho deciso di partire presto,
sono venuto/-a per salutarti, vengo a trovarti domani , chiudendo la porta mi son fatto
male, la Befana non è conosciuta in Ungheria, in Ungheria non si festeggia la Befana..
kérdőszók: CHI?, CHE COSA?, COME? QUANDO?, PERCHÉ, QUANTO mutató
névmások: QUESTO, QUELLO, személyes névmások: IO, TU. . ., visszaható
névmások: MI, TI, SI, CI, VI, SI, vonatkozó névmások: CHE, CUI, QUALE, NE
névmás, egy- és többalakú határozatlan névmások: OGNI, QUALCHE, ALCUNO,
QUALSIASI, TUTTO, TANTO névmás ; hangsúlytalan, hangsúlyos és összetett
személyes névmások: MI, ME, ME NE, GLIELO..) chi è questa ragazza?, che cosa
facciamo adesso?, come ti chiami?, quando andiamo a casa?, chi è lui?, perché non sei
venuto?, me ne aveva parlato molto; ci vado anch’io ; ogni principio è difficile;
Conosco tanta gente simpatica, salve a tutti. Ho sbagliato dicendoglielo.

Kommunikációs szándékok
Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok

Kommunikációs szándékok
megszólítás

Nyelvi példák
senti!, scusa!, Marina/Giorgio!, per favore!, per piacere!, signore/a!,
signorina!, professore!/professoressa!, mamma!, papà!, zio/a!, nonno/a!,
cameriere!, amici!, tesoro!, amore!
köszönés, elköszönés
ciao!, ciao, Angela!, ciao a tutti!, buongiorno/ buonasera!,
buongiorno/buonasera,
signore/a,
professore/professoressa!;
arrivederci/La, ciao, a presto, a domani, a dopo, a lunedì, a dopo!, ci
vediamo!
bemutatás, bemutatkozás
ti presento Giorgio, questo è Gregorio, mi permetta di presentarmi; mi
chiamo Alessandro Beri, sono Giulia, il mio nome è Martina, piacere
telefonálásnál bemutatkozás
Pronto, sono Valeria, c’è Marco?, Pronto, con chi parlo, scusi?, Pronto,
parlo con Claudia?, Pronto, posso parlare con Maurizio?, Pronto, può
passarmi il dottor Agnani
telefonálásnál elköszönés
ciao!, arrivederci/La, a più tardi!, ci vediamo!, a dopo!, a domani!, a
presto!, ci sentiamo!, salutami Carla/i tuoi!, buonanotte!, ti/La saluto, a tra
poco!
köszönet és arra reagálás
grazie!, grazie tante!, ti/La ringrazio!, grazie mille!, sei un tesoro!, non so
come ringraziarti! ; prego!, non c’è di che!, di niente!
engedélykérés és arra reagálás
posso?, posso uscire un momento?, posso avere una piantina della città?,
mi permetti? permesso?, me lo fai vedere?; prego!, come no!, si accomodi!,
come no?, avanti!, certo!; macché!, ci mancherebbe altro!, questo poi no,
ho detto di no, non ci penso neanche, mi dispiace ma non è possibile
érdeklődés hogylét iránt és arra come stai/sta?, come va?, che c’è di nuovo?, cosa fai di bello?, tutto bene?,
reagálás
come stanno i tuoi?; non c’è male, bene, grazie, e tu/Lei?, abbastanza bene,
così, così, niente di speciale, tutto bene, niente di particolare
bocsánatkérés és arra reagálás
scusami/mi scusi!, mi dispiace, non volevi farti del male; non c’è di che, di
niente
gratuláció, jókívánságok és arra congratulazioni!, auguri!, tanti auguri!, Buon Natale!, Felice Anno Nuovo!,
reagálás
in bocca al lupo!, buon viaggio!, buon appetito!, complimenti, tante belle
cose!, auguroni!; grazie, altrettanto!, grazie mille!, mille grazie!
személyes levélben megszólítás
Caro padre/papà!, Cara madre/mamma/mammina!, Cari genitori!, Caro
Mario!, Caro/a Giulio/Andreina!, Carissimo/a!
személyes levélben elbúcsúzás
a presto!, baci e abbracci, tanti/tantissimi baci, un abbraccio, un forte
abbraccio, bacione, tanti cari saluti, con amicizia, con tanta amicizia, con
affetto, con tanto affetto, con amore, ti saluto, affettuosamente, tuo/a
Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok
Kommunikációs szándékok
sajnálkozás
öröm
elégedettség, elégedetlenség
csodálkozás
remény
bánat
bosszúság

Nyelvi példák
mi dispiace, mi spiace, che disastro, sono dispiaciuto/disperato/a, quanto
mi rincresce!
che gioia!, che piacere!, quanto sono felice!, sono davvero contento!
sono contento, mi fa piacere!, per bacco!, complimenti!; non sono contento,
mi dà fastidio, mi rompe le scatole, ne ho fin sopra i capelli
come mai?, che sorpresa!, davvero?, non mi dire!
spero di rivedert/La, spero tanto, magari!, fosse vero!
che pena!, che dolore!, mi fa pena, sono triste/sconvolto/addolorato
che noia!, che fastidio!, mi dà ai nervi, mi dà fastidio

Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok
Kommunikációs szándékok
véleménykérés és arra reagálás
valaki igazának az elismerése
egyetértés, egyet nem értés

érdeklődés, érdektelenség

Nyelvi példák
secondo te/Lei, qual è la tua/Sua opinione?, che ne dici/e di?, cosa faresti
nei miei panni?, sei d’accordo?; secondo me, secondo la mia opinione, fossi
in te, sai cosa ti dico?
hai/ha ragione, avevi/a ragione, ho sbagliato io, la colpa è mia
hai/ha ragione, d’accordo, sono d’accordo, bene/benissimo, va
bene/benissimo, perfetto, ottimo, ottima idea!, mi hai/ha convinto; non
hai/ha ragione, non sono d’accordo, non va bene, non è il caso, pessima
idea! ci mancherebbe altro!
che ne dici?, che ne pensi?, ti piace?, che impressione ti ha fatto?; non
m’interessa, non m’importa, che m’importa!

Kommunikációs szándékok
tetszés, nem tetszés

Nyelvi példák
mi piace, mi piace tanto, che bello!, è fantastico!, è un amore!, è una
delizia!, ti sta bene, ti dona il verde; non mi piace, non mi va, che brutto!,
che orrore!, mi fa schifo, mi fa orrore, è bruttó, non mi va, che vergogna!,
sono mortificata
akarat,
kívánság,
képesség, voglio/vogliamo, vogliamo andare al cinema?ho/abbiamo deciso di; vorrei,
szükségesség, lehetőség
mi piacerebbe, mi dài un panino?; è capace di, non riesco ad aprire la
porta; è necessario, bisogna, devi studiare di più; è possibile, posso venire
anch’io, può darsi, c’è la possibilità
ígéret
ti/Le prometto di, ti giuro, ti assicuro, ti garantisco
dicséret, kritika
bravo/a/i/e!, bravissimo/a/i/e!, come sei carino/a!, quanto sei/siete bravi/e!
che coraggio!, sei un genio!, sei un tesoro/amore!; non sei proprio gentile,
non è un gran ché, è piuttosto bruttino, che schifo!, che barba!
ellenvetés
mica vero, perché poi?, perché dovrei farlo, macché!, neanche per sogno!,
non ci pensare nemmeno!, figuriamoci!, per carità!, ci mancherebbe altro!,
questo poi no, ti/Le ho detto di no
érdeklődés, értékítélet, kívánság, che ne pensi?, che ne dici?, che impressione ti ha fatto?, avresti voglia di?,
preferencia iránt
ti piacerebbe?, quale preferisci/ti piacerebbe di più?, gradiresti un amaro?
Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok
Kommunikációs szándékok
dolgok, személyek megnevezése,
leírása
események leírása
információkérés, információadás

igenlő vagy nemleges válasz
tudás, nem tudás
bizonyosság, bizonytalanság
ismerés, nem ismerés

Nyelvi példák
questo è un fumetto, ecco la pasta!, eccolo/la/li/le!, questa è Maria, è una
ragazza dai capelli biondi
é successo due settimane fa durante l’intervallo a scuola
per favore!, per piacere!, come ti chiami?, dove è il bagno?, che ore sono?,
come si dice in italiano?, che cosa vuol dire in ungherese?, come si arriva
alla stazione?, sai/sa dove si trova una farmacia?, chi è il medico di turno?,
di dove sei?;mi chiamo Sandro, è a destra, sono le tre e mezza, in italiano si
dice, in ungherese vuol dire, sono le tre e mezza, torno prima del pranzo,
bisogna andare dritto, poi al primo semaforo girare a sinistra, si trova
vicino, in fondo alla strada, è il dottor Magnani, sono di Verona
sì, certo, come no, ti assicuro, ovviamente, chiaro; no, nient’affatto,
altrocché!, ci mancherebbe!
lo so, lo so benissimo, ne sono convinto; non lo so, non ne so nulla/niente, e
chi lo sa
certo, di sicuro, ne sono certo/sicuro, certamente, ci scommetto, sono più
che sicuro; forse, non ne sono sicuro/a, può darsi, chissa!, chi lo sa, non
credo, mah!, eventualmente
lo conosco, l’ho già visto da qualche parte, mi sembra di averlo già
incontrato; non ne so niente, non l’ho mai visto, non so chi sia

A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok
Kommunikációs szándékok
kérés

Nyelvi példák
per favore/piacere, per cortesia, fammi/mi faccia il piacere di

Kommunikációs szándékok
tiltás, felszólítás
segítségkérés és arra reagálás
javaslat és arra reagálás
meghívás és arra reagálás

kínálás és arra reagálás

Nyelvi példák
non correre, non devi/e uscire, non esagerare!; corri!, esci! fa’ presto!,
alzati!, vieni/venga/venite!, andiamo!, dài!, muoviti!, stai zitto!, calmati!,
dammi retta!
ho bisogno del tuo aiuto, mi devi dare/dammi una mano!, avrei bisogno di
te; puoi contare su di me, dimmi tutto, volentieri
ti dico di, ti propongo di, ho un’idea, ho una proposta, ti suggerisco di;
volentieri!, va bene/benissimo!, non posso, preferisco di no
vieni a casa mia!, fai un salto da me!, ti aspettiamo per cena, ti offro io la
cena domani sera, ti va di andare insieme al cinema stasera?, vuoi venire
da noi per il finesettimana?; volentieri!, con piacere!, mi dispiace ma non
posso, sarà per un’altra volta, neanche per sogno!, scherzi?
prego, assaggialo!, vuoi/vuole provare anche questo?, prendi/a un altro
pezzettino/bicchierino!, prova, non fare complimenti!, ti posso offrire un
aperitivo?

Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok
Kommunikációs szándékok
visszakérdezés, ismétléskérés

Nyelvi példák
come hai/ha detto?, compreso?, capito?, dicevi?; me lo puoi/può ripetere?,
scusa/i, non ho capito bene, vuoi/vuole ripetere?
nem értés
scusa/i, non capisco, non ho capito, non ho capito bene, non ci capisco
niente/un tubo
betűzés kérése, betűzés
potresti/potrebbe compitarlo?; Gyula, G come Genova, ipsilon, U come
Ugo, L come Livorno, A come Albano
felkérés
lassabb,
hangosabb parla/i più lento/forte!, ti/La prego di parlare più lento/forte
beszédre
beszélési szándék jelzése
scusa ma..., posso dirti qualcosa?, scusa se ti interrompo, scusa, hai un
minuto per me?, senti un po’
megerősítés
come no!, certo!, ovviamente!, senz’altro!, assolutamente!
12. évfolyam (5 óra)
Kiemelt témakörök
Személyes vonatkozások, család
A tanuló személye, életrajza, életének fontos állomásai.
Személyes tervek. Családi élet, családi kapcsolatok. A családi élet mindennapjai, otthoni teendők.
Generációk; az idősek tisztelete, az élet régen.
A család szerepe az egyén és a társadalom életében
Családi munkamegosztás, szerepek a családban, generációk együttélése
Ember és társadalom
Emberek külső és belső jellemzése. Baráti kör.
A tizenévesek világa: kapcsolat a kortársakkal, felnőttekkel.
Női és férfi szerepek, ismerkedés, házasság. Ünnepek, családi ünnepek.
Öltözködés, divat. Hasonlóságok és különbségek az emberek között, tolerancia, pl. fogyatékkal élők.
Konfliktusok és kezelésük. Társadalmi szokások nálunk és a célországokban. „Made in Italy”.
Az emberi kapcsolatok minősége, fontossága (barátság, szerelem, házasság)
Lázadás vagy alkalmazkodás; a tizenévesek útkeresése
Előítéletek, társadalmi problémák és azok kezelése
Az ünnepek fontossága az egyén és a társadalom életében
Az öltözködés mint a társadalmi hovatartozás kifejezése
A fogyasztói társadalom, reklámok
Társadalmi viselkedésformák
Környezetünk
Az otthon, a lakóhely és környéke (a lakószoba, a lakás, a ház bemutatása).
A lakóhely nevezetességei, szolgáltatások, szórakozási lehetőségek.
Növények és állatok a környezetünkben. Környezetvédelem a szűkebb környezetünkben.

Szelektív hulladékgyűjtés. Passzív ház. Időjárás, éghajlat.
A lakóhely és környéke fejlődésének problémái
A természet és az ember harmóniája
A környezetvédelem lehetőségei és
A környezetvédelem lehetőségei és problémái
Az iskola
Saját iskolájának bemutatása (sajátosságok, például. szakmai képzés, tagozat).
Tantárgyak, órarend, érdeklődési kör, tanulmányi munka.
Az ismeretszerzés különböző módjai. A nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe, fontossága.
Az internet szerepe az iskolában, a tanulásban. Az iskolai élet tanuláson kívüli eseményei.
Iskolai hagyományok. Egyetemista élet, ösztöndíj-lehetőségek itthon és külföldön; olaszok ösztöndíjjal nálunk.
Iskolatípusok és iskolarendszer Magyarországon és más országokban
Hasonló események és hagyományok külföldi iskolákban
A munka világa
Diákmunka, nyári munkavállalás itthon és külföldön.
Foglalkozások és a szükséges kompetenciák; nem „szokványos” foglalkozások.
Pályaválasztás, továbbtanulás vagy munkába állás, a kettő párhuzamosan.
Önéletrajz, állásinterjú. Munkanélküliség.
A munkavállalás körülményei, lehetőségei itthon és más országokban, divatszakmák
Életmód
Napirend, időbeosztás.
Az egészséges életmód (a helyes és a helytelen táplálkozás, a testmozgás szerepe az egészség megőrzésében,
testápolás). Életünk és a stressz. Ételek, kedvenc ételek, sütés-főzés. Étkezés családban, iskolai menzán, éttermekben,
„bárban”, pizzériában. Gyakori betegségek, sérülések, baleset. Gyógykezelés (orvosnál).
Életmód nálunk és a célországokban. A Giro d’Italia
Az étkezési szokások hazánkban és más országokban
Ételspecialitások hazánkban és másországokban
A kulturált étkezés feltételei, fontossága
A szenvedélybetegségek
A gyógyítás egyéb módjai
Szabadidő, művelődés, szórakozás
Szabadidős elfoglaltságok, hobbik. Színház, mozi, koncert, kiállítás stb. Sportolás, kedvenc sport, iskolai sport.
Olvasás, rádió, tévé, számítógép, internet. Az infokommunikáció szerepe a mindennapokban.
Kulturális és sportélet nálunk és a célországokban.
A szabadidő jelentősége az ember életében
A művészet szerepe a mindennapokban
Szabadidősport, élsport, veszélyes sportok
A könyvek, a média és az internet szerepe, hatásai
Utazás, turizmus
A közlekedés eszközei, lehetőségei, a tömegközlekedés, a kerékpáros közlekedés.
Nyaralás itthon, illetve külföldön. Utazási előkészületek, egy utazás megtervezése, megszervezése.
Az egyéni és a társas utazás előnyei és hátrányai.
Szálláslehetőségek (camping, ifjúsági szállás, szálloda, bérelt lakás vagy ház, lakáscsere stb.).
Turisztikai célpontok.
A motorizáció hatása a környezetre és a társadalomra
Az idegenforgalom jelentősége
Tudomány és technika
Népszerű tudományok, ismeretterjesztés. A technikai eszközök szerepe a mindennapi életben.
Az internet szerepe a magánéletben, a tanulásban és a munkában. Olasz és magyar híres feltalálók.
A tudományos és technikai fejlődés pozitív és negatív hatása a társadalomra, az emberiségre
Gazdaság és pénzügyek
Családi gazdálkodás. Zsebpénz. A pénz szerepe a mindennapokban. Vásárlás, szolgáltatások (például posta, bank).
Fogyasztás, reklámok.

A pénz szerepe a mindennapokban.
A fogyasztói társadalom.
Banki ügyintézés, például pénzfelvétel, bankkártya igénylés.
Tudatos vásárlói magatartás.
Fogalomkörök a B2 szinthez
Fogalomkörök
Cselekvés kifejezése

Fogalomkörök nyelvi kifejezése
- pronomi allocutivi;
- pronomi e aggettivi indefiniti;
- pronomi combinati;
- particelle pronominali;
- coniugazione della forma attiva e riflessiva dei verbi regolari e irregolari, dei verbi
modali nei seguenti modi e tempi:
• indicativo presente;
• indicativo passato prossimo;
• indicativo imperfetto;
• indicativo passato remoto;
• indicativo trapassato prossimo;
• indicativo futuro semplice e anteriore;
• condizionale presente;
• congiuntivo presente e imperfetto;
• condizionale passato;
• infinito presente e passato;
• imperativo;
- forma passiva (solo riconoscimento);
- verbi impersonali;
- più frequenti avverbi di giudizio e di dubbio;
- la frase semplice: proposizioni volitive al congiuntivo, all’indicativo e all’infinito;
- la frase complessa: proposizioni coordinate disgiuntive, conclusive, correlative;

FRANCIA NYELV
Heti 3 órás második idegen nyelv

9. évfolyam (3 óra)
Kiemelt témakörök
Személyes vonatkozások, család
A tanuló személye. Család, családfa. Családi élet, családi kapcsolatok, teendők.

Ismerkedés, bemutatkozás. Idős családtagok, családi múlt
Ember és társadalom
Emberek külső és belső jellemzése. Baráti kör. A tizenévesek világa: kapcsolat a kortársakkal, felnőttekkel.
Ünnepek, családi ünnepek. Öltözködés, divat.Társadalmi szokások nálunk és a célországokban.
Környezetünk
Az otthon, a lakóhely és környéke (a lakószoba, a lakás, a ház bemutatása).
A lakóhely nevezetességei, szolgáltatások, szórakozási lehetőségek. Időjárás, éghajlat
Az iskola
Saját iskolájának bemutatása. Tantárgyak, órarend, érdeklődési kör. .Az ismeretszerzés különböző módjai.
A nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe, fontossága. Az internet szerepe az iskolában, a tanulásban.
Az iskolai élet tanuláson kívüli eseményei.
A munka világa
Foglalkozások. Pályaválasztás.
Életmód
Napirend, időbeosztás. Ételek, kedvenc ételek. Étkezés családban, iskolai menzán, éttermekben.
Szabadidő, művelődés, szórakozás
Szabadidős elfoglaltságok, hobbik. E-mailezés külföldre barátokkal Színház, mozi, koncert, kiállítás stb.
Sportolás, kedvenc sport, iskolai sport. Olvasás, rádió, tévé, számítógép, internet. Kulturális és sportélet nálunk és a
célországokban.
Utazás, turizmus
A közlekedés eszközei, lehetőségei, a tömegközlekedés, a kerékpáros közlekedés.
Nyaralás itthon, illetve külföldön. Utazási előkészületek.
Szálláslehetőségek (camping, ifjúsági szállás, szálloda, bérelt lakás vagy ház, lakáscsere stb.).
Turisztikai célpontok. A célország, ill. annak főváros nevezetességei.
Tudomány és technika
A technikai eszközök szerepe a mindennapi életben.
Az internet szerepe a magánéletben, a tanulásban és a munkában.
Gazdaság és pénzügyek
Vásárlás. Fogyasztás.
Fogalomkörök
Fogalomkörök
Létezés kifejezése
Cselekvések – jelen idő, a 3. csoportba
tartozó
igék
ragozása
jelenben;
közvetlen jövő
Birtoklás kifejezése: az avoir ige
ragozása, a de viszonyszóval; birtokos
névelővel,
Térbeli viszonyok:
Időbeli viszonyok: időpont, nap, hónap,
év, dátum kifejezése, ill. egyéb
időhatározó szók

Fogalomkörök nyelvi kifejezése
(ne pas) être, y a-t-il (encore)? il (n’)y a (pas / plus)
se passer, se trouver, exister
il pleut, je fais, tu parles,elle lit, je vais partir
(ne pas) avoir, le chat de Yasmine, il (n’)est (pas) à moi
c’est mon chat
où? là, à, en, dans, sous/sur, derrière/devant, tout droit, à gauche / à droite,
au milieu, à côté, en face, pas loin, tout près, d’où? de l’école
A quelle heure ? quand ? aujourd’hui, demain, hier, mardi prochain, en mai,
maintenant, avant / après, tôt, tard, le week-end, dernier, ce matin, cet
après-midi, ce soir, en été, il y a, pendant, longtemps, à midi et demi, dans,

Mennyiségi viszonyok – a főnév /
melléknév többes száma
Minőségi viszonyok: a
egyezetése; a főnév neme

melléknév;

Esetviszonyok
Modalitás: felszólitó mód
Módbeli segédigék: pouvoir, vouloir
Szövegösszetartó eszközök: névelők és
nemük, részelő névelő, birtokos
determináns, viszonyszók, határozószók

à ce moment-là, depuis, en, seulement, quelquefois, toujours d’abord, puis,
enfin, quand
Combien ? 1000, beaucoup / peu / assez (de), pas de, gramme, kilo,
bouteille, paquet, tranche, plus, moins, les enfants
quel âge ? avoir X ans, jeune, comment ? grand / petit, joli, une jolie robe,
gros / mince, faible / fort, beau/ /laid, sale/propre, timide, gentil /
antipathique, modeste / agressif, généreux / égoiste, blanc, facile / difficile,
ennuyeux / intéressant, interdit, long, court, , chaud / froid, cher / bon
marché, vite,
lentement,(très) bien / mal, bon / mauvais, premier
je le regarde, tu lui demandes, ne le regarde pas, écris-lui, je ne le lui ai pas
dit, je pense à eux
ouvre, ferme, écoute, je voudrais, tu peux
un, une, des; le, la, l’, les; du, de la, de; mon, ma, mes, ton..., son..., ce, cet,
cette, ces; je, tu, il / elle, nous, vous, ils /elles; moi, toi, lui, elle, nous, vous,
eux,elles; en, y, on, quelqu’un, quelque chose, qui, que, où,
10. évfolyam (3 óra)

Kiemelt témakörök:
Személyes vonatkozások, család
A tanuló személye. Személyes tervek. Családi élet, családi kapcsolatok.
A családi élet mindennapjai, otthoni teendők. Napirend
Ember és társadalom
Emberek külső és belső jellemzése. Baráti kör, közös programok. A tizenévesek világa: kapcsolat a kortársakkal,
felnőttekkel. Ünnepek, családi ünnepek. Öltözködés, divat.
Hasonlóságok és különbségek az emberek között, tolerancia, pl. idősek, fogyatékkal élők.
Konfliktusok és kezelésük. Társadalmi szokások nálunk és a célországokban.
Környezetünk
Az otthon, a lakóhely és környéke (a lakószoba, a lakás, a ház bemutatása)
Kiadó szoba; albérlet-keresés itthon és külföldön. Útbaigazítás.
A lakóhely nevezetességei, szolgáltatások, szórakozási lehetőségek. Növények és állatok a környezetünkben.
Környezetvédelem a szűkebb környezetünkben. Felelős állattartás, állatok örökbe fogadása, annak segítése
Nemzeti Parkok, állatkert Szelektív hulladékgyűjtés. Időjárás, éghajlat.
Az iskola
Saját iskolájának bemutatása. Tantárgyak, órarend, érdeklődési kör. Az ismeretszerzés különböző módjai.
A nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe, fontossága. Az internet szerepe az iskolában, a tanulásban.
Az iskolai élet tanuláson kívüli eseményei. Iskolai hagyományok.
A munka világa
Diákmunka, nyári munkavállalás. Foglalkozások és a szükséges kompetenciák.
Pályaválasztás, továbbtanulás vagy munkába állás. Távmunka kisgyermek mellett.
Életmód
Napirend, időbeosztás.
Az egészséges életmód (a helyes és a helytelen táplálkozás, a testmozgás szerepe az egészség megőrzésében,
testápolás). Egészséges és egészségtelen táplálékok. Életünk és a stressz. Ételek, kedvenc ételek, sütés-főzés.
Étkezés családban, iskolai menzán, éttermekben. Gyakori betegségek, sérülések, baleset; azok megelőzése.
Gyógykezelés (orvosnál). Életmód nálunk és a célországokban.
Szabadidő, művelődés, szórakozás
Szabadidős elfoglaltságok, hobbik. Színház, mozi, koncert, kiállítás, múzeum stb. Sportolás, kedvenc sport, iskolai
sport. Olvasás, rádió, tévé, számítógép, internet. Az infokommunikáció szerepe a mindennapokban.
Kulturális és sportélet nálunk és a célországokban.
Utazás, turizmus
A közlekedés eszközei, lehetőségei, a tömegközlekedés, a kerékpáros közlekedés.
Útbaigazítás. Nyaralás itthon, illetve külföldön. Utazási előkészületek, egy utazás megtervezése, megszervezése.
Az egyéni és a társas utazás előnyei és hátrányai. Szálláslehetőségek (camping, ifjúsági szállás, szálloda, bérelt
lakás vagy ház, lakáscsere stb.). Turisztikai célpontok.

Tudomány és technika.
A technikai eszközök szerepe a mindennapi életben.
Az internet szerepe a magánéletben, a tanulásban és a munkában.
Gazdaság és pénzügyek
A pénz szerepe a mindennapokban. Vásárlás, szolgáltatások (például posta, bank)
Fogalomkörök
Fogalomkörök
Létezés kifejezése être / il y a közti
különbség
Cselekvések: visszaható igék; passé
composé / imparfait; futur; személytelen
szerkezetek
Birtoklás kifejezése az avoir ige passé
composéban /imparfait-ben, ill. futurben
Térbeli viszonyok: helyhatározózók

Időbeli viszonyok – időhatározók

Mennyiségi viszonyok
Minőségi viszonyok – hasonlítás: közép, ill. felsőfok;

Esetviszonyok
Modalitás devoir, falloir
Szövegösszetartó
eszközök
mutató
névmások; határozatlan névmások

Fogalomkörök nyelvi kifejezése
(ne pas) être, y a-t-il (encore)? il (n’)y a (pas / plus)
se passer, se trouver, exister
il pleut, il fera beau, s'il neige nous allons sans les Alpes, il se lave, j’ai
parlé, je suis allé(e), il pleuvait
(ne pas) avoir, le chat de Yasmine, il (n’)est (pas) à moi; je n’ai pas de la
chance; Ils ont eu un problème; J’avais un oiseau, tu auras un livre,
où? là, à, dans, sous/sur, derrière/devant, tout droit, à gauche / à droite, au
milieu, à côté, en face, pas loin, tout près, partout, autour de, d’un côté, de
l’autre côté, le long de, au bord de, quelque part, au bout (de), d’où ? de
l’école
A quelle heure ? Quand ? aujourd’hui, demain, hier, mardi prochain, en
mai, maintenant, avant / après, tôt, tard, le week-end, dernier, ce matin, cet
après-midi, ce soir, en été, il y a, pendant, longtemps, à midi et demi, dans,
à ce moment-là, depuis, en, seulement, quelquefois, toujours, d’abord, puis,
enfin, ), autrefois quand, avant, déjà, (pas) encore, ne… plus, ne…jamais,
toujours, pas toujours, toujours pas
combien? 1000, beaucoup / peu / assez (de), pas de, gramme, kilo, bouteille,
paquet, tranche, plus, moins, environ, à peu près, il fera X degré
quel âge ? avoir X ans, jeune, comment ? grand / petit, joli, gros / mince,
faible / fort, beau/ /laid, sale/propre, timide, gentil / antipathique, modeste /
agressif, généreux / égoiste, blanc, facile / difficile, ennuyeux / intéressant,
interdit, long, court, en bois / coton / lain / papier / plastique, en forme de,
rond, rectangulaire, chaud / froid, cher / bon marché, vite, Marie est plus
belle que son amie, Jean est moins gentil que Paul; ; Elle parle aussi bien
l’anglais que l’allemand; il est rapide comme l’éclair
lentement,(très) bien / mal, mieux, bon / mauvais, meilleur, premier
je le regarde, tu lui demandes, ne le regarde pas, écris-lui, je ne le lui ai pas
dit, je pense à eux
ouvre, ferme, écoute, je voudrais, tu dois rentrer; il faut le faire; n’ayant
plus de travail, il rentre; il écoute de la musique en travaillant
un, une, des; le, la, l’, les; du, de la, de; mon, ma, mes, ton..., son..., ce, cet,
cette, ces; je, tu, il / elle, nous, vous, ils /elles; moi, toi, lui, elle, nous, vous,
eux,elles; en, y, on, quelqu’un, quelque chose, qui, que, où, dont, celui,
celle, ceux, celles, et, mais, donc, alors, non plus, quand même, car, tout-e;
comme, pour, puisque, si, ainsi, cependant, même si, en effet, malgré que,
bien que quelque chose / quelqu’un; ne…rien; ne….personne

Kommunikációs szándékok
Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok
megszólítás

pardon, monsieur / madame, s’il vous / te plaît, vous ętes bien monsieur?

köszönés, elköszönés

salut, bonjour monsieur, au revoir madame, á demain,
á mardi, á ce soir, á bientôt, á plus tard
c’est Luc je te présente / je vous présente,
moi, je m’appelle, je suis le frere de, enchanté monsieur

bemutatás, bemutatkozás

érdeklődés hogylét iránt és arra ça va? vous allez bien? ça va mieux?
reagálás
ça va bien, merci, pas trop mal, super bien
engedélykérés és arra reagálás
je peux?
bien sűr (mais), je vous / t’en prie, si tu veux / vous voulez
köszönet és arra reagálás
merci beaucoup, il n’y a pas de quoi, je vous / t’en prie,
avec plaisir
bocsánatkérés és arra reagálás
pardon, excuse-moi / excusez-moi, monsieur / madame
ça ne fait rien, ce n'est pas grave, il n’y a pas de mal,
je vous / t’en prie
gratuláció, jó kívánságok és arra joyeux anniversaire, bonne chance, joyeuses fętes de...
reagálás
merci beaucoup (de tes/vos voeux), tu es/vous ętes gentil
személyes levélben megszólítás és cher Jean-Marc, chčre Michčle,
elbúcsúzás
bisous, grosses bises, á bientôt
Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok
sajnálkozás
öröm
elégedettség, elégedetlenség
csodálkozás
remény
bánat
bosszúság

je regrette, je suis désolé
je suis ravi
content / triste, heureux / malheureux, agréable / désagréable,
aller bien / mal
tiens, dis donc
j'espere
je suis (tres) triste
mais enfin, ça alors

Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok
véleménykérés és arra reagálás
valaki igazának az elismerése
egyetértés, egyet nem értés
tetszés nem tetszés
akarat, kívánság
képesség, lehetőség
szükségesség
ígéret
dicséret, kritika

tu aimes, tu veux, tu trouves ça? qu’est-ce que tu en penses? ça s'est bien
passé?
super, pas mal, pas trop intéressant, je pense que, c'était bien
tu as raison
oui, non, d’accord, bien sűr, (mais) non, (ce n’est) pas ça excellente idée,
comme tu veux, pas question, pas maintenant
j'aime beaucoup, un peu, pas du tout, c’est bien,
j’adore / je déteste, je préfere, c’est génial, il est sans intéret
je veux, j’aimerais, je souhaite
on peut, il est possible
vous devez, il faut
c'est promis, je te / vous promets
bravo, félicitation, ce n'est pas tout á fait ça

Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok
dolgok, személyek megnevezése

voilá,qui est-ce? qu’est-ce que c’est? comment est-il?
ce (ne) sont (pas) mes amis / c'est mon chat, il (ne) sont (pas) sympas / il est
noir, beau, mais cher,
c'est quelque chose qui, c'est quelqu'un qui
események leírása
cet apres-midi, il y a une semaine
információkérés, információadás oů est-il? il (n’) est (pas) lá, qu'est-ce que tu fais? je travaille,
tu joues avec qui? je (ne) joue avec (pas) lui, quand est-ce
qu’on va sortir? ce soir, dis-moi / dites-moi comment?
pour aller á? c’est simple, tu vas / vous allez

igenlő vagy nemleges válasz
tudás, nem tudás
bizonyosság, bizonytalanság

oui / non, c’est ça / ce n’est pas ça
en effet, pas tout á fait, pas du tout
je (ne) sais (pas), je (ne) peux (pas)
certainement, surement, absolument, peut-être

A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok
kérés
tiltás, felszólítás
javaslat és arra reagálás
meghívás és arra reagálás
kínálás és arra reagálás

je voudrais, s'il te / vous plaît
il est interdit, (ne) fais / faites (pas)
j’ai une idée, pouvez-vous, voulez-vous,
c’est une bonne idée, (mais...) avec plaisir, (mais...)
tu viens? ça te dit?
volontiers, malheureusement je ne peux pas, pourquoi pas
tu veux? prenez-en encore, je veux bien, non, merci,
tu es/vous ętes gentil, mais je n’ai plus faim

Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok
visszakérdezés, ismétléskérés
nem értés
betűzés kérése, betűzés
felkérés érthetőbb beszédre

c’est (bien) ça? peux-tu / pouvez-vous répéter
je ne comprends pas, je n'ai pas bien compris
comment ça s’écrit, s.v.p.? C comme Cécile
un peu plus lentement s.v.p., un peu plus haut s.v.p.
11. évfolyam (3 óra)

Kiemelt témakörök
Személyes vonatkozások, család
A tanuló személye. Személyes tervek. Családi élet, családi kapcsolatok.
A családi élet mindennapjai, otthoni teendők. Jókívánságok
Ember és társadalom
Emberek külső és belső jellemzése. Baráti kör, együttes programok, „bulik”.
A tizenévesek világa: kapcsolat a kortársakkal, felnőttekkel.
Női és férfi szerepek, ismerkedés, házasság.
Ünnepek, családi ünnepek, a Zene Ünnepe.
Öltözködés, divat. Hasonlóságok és különbségek az emberek között, tolerancia, pl. fogyatékkal élők.
Konfliktusok és kezelésük. A kommunikáció minden formája, tömegkommunikációs eszközök.
Társadalmi szokások nálunk és a célországokban.
Környezetünk
Az otthon, a lakóhely és környéke (a lakószoba, a lakás, a ház bemutatása).
A lakóhely nevezetességei, szolgáltatások, szórakozási lehetőségek.
Növények és állatok a környezetünkben. Környezetvédelem a szűkebb környezetünkben.
Szelektív hulladékgyűjtés. Időjárás, éghajlat.
Az iskola
Saját iskolájának bemutatása (sajátosságok, például. szakmai képzés, tagozat).
Tantárgyak, órarend, érdeklődési kör, tanulmányi munka.
Az ismeretszerzés különböző módjai. A nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe, fontossága.
Az internet szerepe az iskolában, a tanulásban. Az iskolai élet tanuláson kívüli eseményei.
Iskolai hagyományok. Csereút.
A munka világa
Diákmunka, nyári munkavállalás. Foglalkozások és a szükséges kompetenciák.
Pályaválasztás, továbbtanulás vagy munkába állás.
Életmód
Napirend, időbeosztás.
Az egészséges életmód (a helyes és a helytelen táplálkozás, a testmozgás szerepe az egészség megőrzésében,

testápolás). Egészséges és egészségtelen táplálékok. Életünk és a stressz.
Ételek, kedvenc ételek, sütés-főzés.
Étkezés családban, iskolai menzán, éttermekben, gyorséttermekben
Gyakori betegségek, sérülések, (sport)baleset. Gyógykezelés (orvosnál). Életmód nálunk és a célországokban.
Szabadidő, művelődés, szórakozás
Szabadidős elfoglaltságok, hobbik. Színház, mozi, koncert, kiállítás stb. Múzeumok; múzeumok éjszakája.
Sportolás, kedvenc sport, iskolai sport. Olvasás, rádió, tévé, számítógép, internet. Saját blog, weboldal.
Az infokommunikáció szerepe a mindennapokban.
Kulturális és sportélet nálunk és a célországokban.
Utazás, turizmus
A közlekedés eszközei, lehetőségei, a tömegközlekedés, a kerékpáros közlekedés.
Útbaigazítás. Nyaralás itthon, illetve külföldön. Utazási előkészületek, egy utazás megtervezése, megszervezése.
Az egyéni és a társas utazás előnyei és hátrányai.
Szálláslehetőségek (camping, ifjúsági szállás, szálloda, bérelt lakás vagy ház, lakáscsere stb.).
Turisztikai célpontok; a célország főbb nevezetességeinek megismerése.
Tudomány és technika
Népszerű tudományok, ismeretterjesztés. A technikai eszközök szerepe a mindennapi életben.
Az internet szerepe a magánéletben, a tanulásban és a munkában.
Gazdaság és pénzügyek
A pénz szerepe a mindennapokban. Vásárlás, szolgáltatások (például posta, bank). Bankkártya; használata.
Fogalomkörök
Fogalomkörök

Fogalomkörök nyelvi kifejezése

Létezés kifejezése
Cselekvések
szenvedő szerkezet,
feltételes jelen; l’accord du participe
passé; függő beszéd (jelen), műveltető
Birtoklás kifejezése
névmások

–

a

birtokos

Térbeli viszonyok

Időbeli viszonyok:

Mennyiségi viszonyok:
Minőségi viszonyok – hasonlítás: közép-,
ill. felsőfok;
A határozószók képzése;

Esetviszonyok:

(ne pas) être, y a-t-il (encore)? il (n’)y a (pas / plus)
se passer, se trouver, exister
il pleut, il fera beau, s'il neige nous allons sans les Alpes
si tu voulais, tu pourrais; fais venir un médecin, les vacances sont commencées,
le travail est terminé ; n’ayant plus de travail, il rentre
il écoute de la musique en travaillant, , il dit qu'il est malade
(ne pas) avoir, le chat de Yasmine, il (n’)est (pas) à moi; ; je n’ai pas de la
chance; Ils ont eu un problème; J’avais un oiseau, tu auras un livre, c’est le
mien
Où ? là, à, dans, sous/sur, derrière/devant, tout droit, à gauche / à droite, au
milieu, à côté, en face, pas loin, tout près, partout, autour de, d’un côté, de
l’autre côté, le long de, au bord de, quelque part, au bout (de), au fond (de), au
sommet (de),aux environs (de), n’importe où, vers, au nord, dans l'ouest, d’où?
de l’école
A quelle heure ? quand ? aujourd’hui, demain, hier, mardi prochain, en mai,
maintenant, avant / après, tôt, tard, le week-end, dernier, ce matin, cet aprèsmidi, ce soir, en été, il y a, pendant, longtemps, à midi et demi, dans, à ce
moment-là, depuis, en, seulement, quelquefois, toujours, d’habitude, une
fois(par), autrefois, d’abord, puis, enfin, quand, avant / pendant que, en même
temps que de temps en temps, l plupart du temps, tout à l’heure, une semaine
sur deux
Combien ? 1000, beaucoup / peu / assez (de), pas de, gramme, kilo, bouteille,
paquet, tranche, plus, moins,
une douzaine, environ, à peu près, il fera X degré
quel âge ? avoir X ans, jeune, comment? grand / petit, joli, gros / mince, faible
/ fort, beau/ /laid, sale/propre, timide, gentil / antipathique, modeste / agressif,
généreux / égoiste, blanc, facile / difficile, ennuyeux / intéressant, interdit,
long, court, en bois / coton / lain / papier / plastique, en forme de, rond,
rectangulaire, chaud / froid, cher / bon marché, vite,Marie est plus belle que
son amie; Jean est moins gentil que Paul; Elle parle aussi bien l’anglais que
l’allemand. ; il est rapide comme l’éclair de plus en plus; Plus…, plus…
lentement,(très) bien / mal, mieux, bon / mauvais, meilleur, premier
je le regarde, tu lui demandes, ne le regarde pas, écris-lui, je ne le lui ai pas dit,
je pense à eux; je lui en donne; il nous y emmène

Modalitás–impératif:
être,
avoir Ouvre, ferme, écoute, je voudrais, tu dois, il faut que tu boives beaucoup d'eau,
subjonctif; jelen feltételes; gérondif; a si tu voulais, tu pourrais, sois immobile, n’aie pas peur
fais venir un médecin, les vacances sont commencées,
műveltető
le travail terminé / n’ayant plus de travail, il rentre
il écoute de la musique en travaillant
Szövegösszetartó eszközök, határozatlan un, une, des; le, la, l’, les; du, de la, de; mon, ma, mes, ton..., son..., ce, cet,
névmások, vonatkozó névmások
cette, ces; je, tu, il / elle, nous, vous, ils /elles; moi, toi, lui, elle, nous, vous,
eux,elles; en, y, on, quelqu’un, quelque chose, qui, que, où, dont, : tout-e,
même celui, celle, ceux, celles, et, mais, donc, alors, non plus, quand même,
car, comme, pour, puisque, si, ainsi, cependant, même si, en effet, malgré
que,bien que : lequel, etc.; qui / que, où, sans
12. évfolyam (3 óra)
Kiemelt témakörök
Személyes vonatkozások, család
A tanuló személye, életrajza, életének fontos állomásai.
Személyes tervek. Családi élet, családi kapcsolatok. A családi élet mindennapjai, otthoni teendők.
Generációk; az idősek tisztelete, az élet régen.
Ember és társadalom
Emberek külső és belső jellemzése. Baráti kör.
A tizenévesek világa: kapcsolat a kortársakkal, felnőttekkel.
Női és férfi szerepek, ismerkedés, házasság. Ünnepek, családi ünnepek.
Öltözködés, divat. Hasonlóságok és különbségek az emberek között, tolerancia, pl. fogyatékkal élők.
Konfliktusok és kezelésük. Társadalmi szokások nálunk és a célországokban.
Környezetünk
Az otthon, a lakóhely és környéke (a lakószoba, a lakás, a ház bemutatása).
A lakóhely nevezetességei, szolgáltatások, szórakozási lehetőségek.
Növények és állatok a környezetünkben. Környezetvédelem a szűkebb környezetünkben.
Szelektív hulladékgyűjtés. Passzív ház. Időjárás, éghajlat.
Az iskola
Saját iskolájának bemutatása (sajátosságok, például. szakmai képzés, tagozat).
Tantárgyak, órarend, érdeklődési kör, tanulmányi munka.
Az ismeretszerzés különböző módjai. A nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe, fontossága.
Az internet szerepe az iskolában, a tanulásban. Az iskolai élet tanuláson kívüli eseményei.
Iskolai hagyományok. Egyetemista élet, ösztöndíj-lehetőségek itthon és külföldön.
A munka világa
Diákmunka, nyári munkavállalás itthon és külföldön.
Foglalkozások és a szükséges kompetenciák; nem „szokványos” foglalkozások.
Pályaválasztás, továbbtanulás vagy munkába állás, a kettő párhuzamosan.
Önéletrajz, állásinterjú. Munkanélküliség.
Életmód
Napirend, időbeosztás.
Az egészséges életmód (a helyes és a helytelen táplálkozás, a testmozgás szerepe az egészség megőrzésében,
testápolás). Életünk és a stressz. Ételek, kedvenc ételek, sütés-főzés. Étkezés családban, iskolai menzán, éttermekben.
Gyakori betegségek, sérülések, baleset. Gyógykezelés (orvosnál).
Életmód nálunk és a célországokban.
Szabadidő, művelődés, szórakozás
Szabadidős elfoglaltságok, hobbik. Színház, mozi, koncert, kiállítás stb. Sportolás, kedvenc sport, iskolai sport.
Olvasás, rádió, tévé, számítógép, internet. Az infokommunikáció szerepe a mindennapokban.
Kulturális és sportélet nálunk és a célországokban.
Utazás, turizmus
A közlekedés eszközei, lehetőségei, a tömegközlekedés, a kerékpáros közlekedés.
Nyaralás itthon, illetve külföldön. Utazási előkészületek, egy utazás megtervezése, megszervezése.
Az egyéni és a társas utazás előnyei és hátrányai.
Szálláslehetőségek (camping, ifjúsági szállás, szálloda, bérelt lakás vagy ház, lakáscsere stb.).
Turisztikai célpontok.
Tudomány és technika

Népszerű tudományok, ismeretterjesztés. A technikai eszközök szerepe a mindennapi életben.
Az internet szerepe a magánéletben, a tanulásban és a munkában.
Gazdaság és pénzügyek
Családi gazdálkodás. Zsebpénz. A pénz szerepe a mindennapokban. Vásárlás, szolgáltatások (például posta, bank).
Fogyasztás, reklámok.
Fogalomkörök
Fogalomkörök
Létezés kifejezése

Fogalomkörök nyelvi kifejezése

(ne pas) être, y a-t-il (encore)? il (n’)y a (pas / plus)
se passer, se trouver, exister
Cselekvések : plus-que parfait, subjonctif, il pleut, il fera beau, s'il neige nous allons sans les Alpes
függő beszéd; feltételes múlt
si tu voulais, tu pourrais, si j’avais su, je serais venu,
fais venir un médecin, les vacances sont commencées,
le travail terminé / n’ayant plus de travail, il rentre
il écoute de la musique en travaillant, merci de m’avoir appelé, il a dit qu'il
était malade, que Gauguin était né en Bretagne, que l'été prochain son ami
viendrait le voir
je lui dirai quand il sera arrivé
Birtoklás kifejezése
(ne pas) avoir, le chat de Yasmine, il (n’)est (pas) à moi
c’est le mien
Térbeli viszonyok:
Où ? là, à, dans, sous/sur, derrière/devant, tout droit, à gauche / à droite, au
milieu, à côté, en face, pas loin, tout près, partout, autour de, d’un côté, de
l’autre côté, le long de, au bord de, quelque part, au bout (de), au fond (de), au
sommet (de),aux environs (de), n’importe où, vers, au nord, dans l'ouest, d’où?
de l’école au-dessous de; au dessus de; par dessous; par-dessus
Időbeli viszonyok
A quelle heure? quand? aujourd’hui, demain, hier, mardi prochain, en mai,
maintenant, avant / après, tôt, tard, le week-end, dernier, ce matin, cet aprèsmidi, ce soir, en été, il y a, pendant, longtemps, à midi et demi, dans, à ce
moment-là, depuis, en, seulement, quelquefois, toujours, d’habitude, une
fois(par), autrefois, d’abord, puis, enfin, quand, avant / pendant que, en même
temps que, jusqu'à ce que, il a dit qu'il était malade, que Gauguin était né en
Bretagne, que l'été prochain son ami viendrait le voir : tantôt… tantôt,
je lui dirai quand il sera arrivé
Mennyiségi viszonyok
combien? 1000, beaucoup / peu / assez (de), pas de, gramme, kilo, bouteille,
paquet, tranche, plus, moins,
une douzaine, environ, à peu près, il fera X degré
Minőségi viszonyok
quel âge ? avoir X ans, jeune, comment? grand / petit, joli, gros / mince, faible
/ fort, beau/ /laid, sale/propre, timide, gentil / antipathique, modeste / agressif,
généreux / égoiste, blanc, facile / difficile, ennuyeux / intéressant, interdit,
long, court, en bois / coton / lain / papier / plastique, en forme de, rond,
rectangulaire, chaud / froid, cher / bon marché, vite, Marie est plus belle que
son amie; Jean est moins gentil que Paul; Elle parle aussi bien l’anglais que
l’allemand. ; il est rapide comme l’éclair de plus en plus; Plus…, plus…
lentement,(très) bien / mal, mieux, bon / mauvais, meilleur, premier
Esetviszonyok
je le regarde, tu lui demandes, ne le regarde pas, écris-lui, je ne le lui ai pas dit,
je pense à eux
Modalitás
subjonctif, feltételes múlt, Ouvre, ferme, écoute, je voudrais, tu dois, il faut que tu boives beaucoup d'eau,
participe présent
si tu voulais, tu pourrais,
si j’avais su, je serais venu, fais venir un médecin, les vacances sont
commencées,
le travail terminé / n’ayant plus de travail, il rentre
il écoute de la musique en travaillant
Szövegösszetartó eszközök –ok- és un, une, des; le, la, l’, les; du, de la, de; mon, ma, mes, ton..., son..., ce, cet,
következmény kifejezése
cette, ces; je, tu, il / elle, nous, vous, ils /elles; moi, toi, lui, elle, nous, vous,
eux,elles; en, y, on, quelqu’un, quelque chose, qui, que, où, dont, celui, celle,
ceux, celles, et, mais, donc, alors, non plus, quand même, car, comme, pour,
puisque, si, ainsi, cependant, même si, en effet, malgré que,bien que: or,

Kommunikációs szándékok
Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok á un de ces jours
megszólítás
köszönés, elköszönés
bemutatás, bemutatkozás
telefonálásnál bemutatkozás és
elköszönés
személyes levélben megszólítás és
elbúcsúzás
érdeklődés hogylét iránt és arra
reagálás
engedélykérés és arra reagálás
köszönet és arra reagálás
bocsánatkérés és arra reagálás
gratuláció, jó kívánságok és arra
reagálás

s’il vous / te plaît, pardon, monsieur, vous ętes bien le nouveau professeur
d'anglais?
salut, bonjour monsieur, au revoir madame, á demain,
á mardi, á ce soir, á bientôt, á plus tard, á tout á l’heure
c’est Luc, je te présente / je vous présente, permettez-moi de vous présenter
moi, je m’appelle, je suis le frere de, enchanté monsieur
c'est Marie-Jeanne á l'appareil
au revoir, monsieur, alors á la prochaine fois
cher Jean-Marc, ma chčre Michele,
bisous, grosses bises, á bientôt, je t'embrasse
ça va? vous allez bien? ça va mieux?
ça va bien / pas trop mal / merveilleusement bien, merci ça ne va pas du
tout
je peux?
bien sur (mais), je vous / t’en prie, si tu veux / vous voulez
merci beaucoup/infiniment, il n’y a pas de quoi,
je vous / t’en prie, avec plaisir, je vous remercie, madame
pardon, excuse-moi / excusez-moi, monsieur / madame
ça ne fait rien, ce n'est pas grave, il n’y a pas de mal,
je vous / t’en prie, n'en parlons plus
joyeux anniversaire, bonne chance / soirée, bon voyage, passer de bonnes
vacances, joyeuses fętes de,
je te / vous félicite, merci beaucoup (de tes/vos voeux),
tu es/vous ętes gentil, je te / vous remercie de

Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok
sajnálkozás
öröm
elégedettség, elégedetlenség
csodálkozás
remény
bánat
bosszúság

je regrette, je suis vraiment désolé
je suis ravi, quel plaisir / quelle joie!
content/triste, heureux/malheureux, agréable/désagréable, aller bien/mal
tiens, dis donc, vraiment? alors lŕ! quelle surprise!
j'espere, tu y crois?
je suis (tres) triste / désespéré
mais enfin, ça alors, zut alors, mince

Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok
véleménykérés és arra reagálás

tu aimes, tu veux, tu trouves ça? ça te plaît? á ton avis?
qu’est-ce que tu en penses? ça s'est bien passé?
super, pas mal, pas trop intéressant, je pense que,
c'était bien, á mon avis
valaki igazának az elismerése, nem tu as raison, c'est justement / exactement ça,
elismerése
tu n’as pas raison, tu as tort, tu te trompes
egyetértés, egyet nem értés
oui, d’accord, bien sűr, excellente idée, comme tu veux,
je suis de ton avis, c'est exactement ce que je pense(mais) non,(ce n’est) pas
ça pas maintenant, pas question
érdeklodés, érdektelenség
qu'est-ce qui t'arrive? raconte-moi, comment...
ça ne m'intéresse pas trop, ce n'est pas mon problčme
tetszés nem tetszés
j'aime beaucoup, un peu, pas du tout, c’est bien,
j’adore / je déteste, je préfere, ça me plaît pas mal, ça ne me plaît pas
vraiment, c’est génial, il est sans intéret
Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok
dicséret, kritika

bravo, félicitation, chapeau, ce n'est pas tout a fait ça,
ce n'est pas trop réussi

ellenvetés,
visszautasítása
akarat, kívánság

ellenvetés par contre, au contraire,
tout de meme, surtout pas
je veux absolument, je refuse de, je voudrais bien que, j’aimerais, je serais
content si, je souhaite
képesség, lehetőség
on peut, je suis capable de, il est possible, c'est faisable
szükségesség, kötelezettség
vous devez, il faut absolument, il est indispensable
ígéret
c'est promis, je te / vous promets
érdeklodés értékítélet, kívánság, ça te / vous paraît, comment vous jugez cela? quelle est votre réaction á
preferencia iránt
cela? lequel vous voulez?
Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok
dolgok, személyek megnevezése

tudás, nem tudás
bizonyosság, bizonytalanság

voilá,qui est-ce? qu’est-ce que c’est? comment est-il?
á quoi ça sert? ce (ne) sont (pas) mes amis / c'est mon chat, il (ne) sont (pas)
sympas / il est noir, beau, mais cher,
c'est quelque chose qui, c'est quelqu'un qui, ça sert á
cet apres-midi, il y a une semaine, alors, moi, je lui dis, c'était
ou est-il? il (n’)est (pas) lá, qu'est-ce que tu fais? je travaille,
tu joues avec qui? je (ne) joue avec (pas) lui, quand est-ce
qu’on va sortir? ce soir, dis-moi / dites-moi comment?
pour aller á? c’est simple, tu vas / vous allez
oui / non, c’est ça / ce n’est pas ça aucun probleme
en effet, pas tout á fait, pas du tout, cela n'est pas possible
je (ne) sais (pas), je (ne) peux (pas) te / vous dire
certainement, sűrement, peut-ętre, ça se peut, ça m'étonnerait

ismerés, nem ismerés

je vois, je n'y vois pas trop clair

események leírása
információkérés, információadás

igenlő vagy nemleges válasz

A

partner

kérés
tiltás, felszólítás
segítségkérés és arra reagálás
javaslat és arra reagálás
kínálás és arra reagálás
meghívás és arra reagálás

cselekvését

befolyásoló

kommunikációs

szándékok

je voudrais, s'il te / vous plaît
il est interdit, (ne) fais / faites (pas),
défense de fumer, veuillez patienter s.v.p.
peux-tu / pourriez-vous m'aider, je suis á toi / vous
j’ai une idée, c’est une bonne idée, (mais...) pouvez-vous, voulez-vous, avec
plaisir, (mais...)
tu veux? prenez-en encore, je veux bien, non, merci,
tu es/vous ętes gentil, mais je n’ai plus faim
tu viens? ça te dit? volontiers, malheureusement je ne peux pas, pourquoi
pas

Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok
visszakérdezés, ismétléskérés
c’est (bien) ça? peux-tu / pouvez-vous répéter
nem értés
je ne comprends pas, je n'ai pas bien compris
betűzés kérése, betűzés
comment ça s’écrit, s.v.p.? C comme Cécile
felkérés érthetőbb beszédre
un peu plus lentement s.v.p., un peu plus haut s.v.p.

beszélési szándék jelzése, téma
bevezetése
megerősítés
körülírás
példa megnevezése
témaváltás

si vous voulez mon avis, selon moi, j'ajouterais, écoute ça
c'est celui qui? c'est tout? est-ce que c'est bien cela?
est-ce que j'ai bien compris? tu n'en veux vraiment pas?
je ne sais pas exactement ça, mais c'est quelque chose
tiens, par exemple, c'est le cas de...
d'autre part, d'ailleurs, avez-vous vu? avez-vous entendu?

Nyelvi előkészítővel induló emelt szintű drámai és ének-zenei képzés

9.Ny évfolyam (4 óra)
Kiemelt témakörök
Személyes vonatkozások, család
A tanuló személye. Család, családfa. Családi élet, családi kapcsolatok, teendők.

Ismerkedés, bemutatkozás. Idős családtagok, családi múlt
Ember és társadalom
Emberek külső és belső jellemzése. Baráti kör. A tizenévesek világa: kapcsolat a kortársakkal, felnőttekkel.
Ünnepek, családi ünnepek. Öltözködés, divat.Társadalmi szokások nálunk és a célországokban.
Környezetünk
Az otthon, a lakóhely és környéke (a lakószoba, a lakás, a ház bemutatása).
A lakóhely nevezetességei, szolgáltatások, szórakozási lehetőségek. Időjárás, éghajlat
Az iskola
Saját iskolájának bemutatása. Tantárgyak, órarend, érdeklődési kör. .Az ismeretszerzés különböző módjai.
A nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe, fontossága. Az internet szerepe az iskolában, a tanulásban.
Az iskolai élet tanuláson kívüli eseményei.
A munka világa
Foglalkozások. Pályaválasztás.
Életmód
Napirend, időbeosztás. Ételek, kedvenc ételek. Étkezés családban, iskolai menzán, éttermekben.
Szabadidő, művelődés, szórakozás
Szabadidős elfoglaltságok, hobbik. E-mailezés külföldre barátokkal Színház, mozi, koncert, kiállítás stb.
Sportolás, kedvenc sport, iskolai sport. Olvasás, rádió, tévé, számítógép, internet. Kulturális és sportélet nálunk és a
célországokban.
Utazás, turizmus
A közlekedés eszközei, lehetőségei, a tömegközlekedés, a kerékpáros közlekedés.
Nyaralás itthon, illetve külföldön. Utazási előkészületek.
Szálláslehetőségek (camping, ifjúsági szállás, szálloda, bérelt lakás vagy ház, lakáscsere stb.).
Turisztikai célpontok. A célország, ill. annak főváros nevezetességei.
Tudomány és technika
A technikai eszközök szerepe a mindennapi életben.
Az internet szerepe a magánéletben, a tanulásban és a munkában.
Gazdaság és pénzügyek
Vásárlás. Fogyasztás.

Fogalomkörök
Fogalomkörök
Létezés kifejezése
Cselekvések – jelen idő, a 3. csoportba
tartozó
igék
ragozása
jelenben;
közvetlen jövő
Birtoklás kifejezése: az avoir ige
ragozása, a de viszonyszóval; birtokos
névelővel,
Térbeli viszonyok:
Időbeli viszonyok: időpont, nap, hónap,
év, dátum kifejezése, ill. egyéb
időhatározó szók

Fogalomkörök nyelvi kifejezése
(ne pas) être, y a-t-il (encore)? il (n’)y a (pas / plus)
se passer, se trouver, exister
il pleut, je fais, tu parles,elle lit, je vais partir
(ne pas) avoir, le chat de Yasmine, il (n’)est (pas) à moi
c’est mon chat
où? là, à, en, dans, sous/sur, derrière/devant, tout droit, à gauche / à droite,
au milieu, à côté, en face, pas loin, tout près, d’où? de l’école
A quelle heure ? quand ? aujourd’hui, demain, hier, mardi prochain, en mai,
maintenant, avant / après, tôt, tard, le week-end, dernier, ce matin, cet
après-midi, ce soir, en été, il y a, pendant, longtemps, à midi et demi, dans,
à ce moment-là, depuis, en, seulement, quelquefois, toujours d’abord, puis,

Mennyiségi viszonyok – a főnév /
melléknév többes száma
Minőségi viszonyok: a
egyezetése; a főnév neme

melléknév;

Esetviszonyok
Modalitás: felszólitó mód
Módbeli segédigék: pouvoir, vouloir
Szövegösszetartó eszközök: névelők és
nemük, részelő névelő, birtokos
determináns, viszonyszók, határozószók

enfin, quand
Combien ? 1000, beaucoup / peu / assez (de), pas de, gramme, kilo,
bouteille, paquet, tranche, plus, moins, les enfants
quel âge ? avoir X ans, jeune, comment ? grand / petit, joli, une jolie robe,
gros / mince, faible / fort, beau/ /laid, sale/propre, timide, gentil /
antipathique, modeste / agressif, généreux / égoiste, blanc, facile / difficile,
ennuyeux / intéressant, interdit, long, court, , chaud / froid, cher / bon
marché, vite,
lentement,(très) bien / mal, bon / mauvais, premier
je le regarde, tu lui demandes, ne le regarde pas, écris-lui, je ne le lui ai pas
dit, je pense à eux
ouvre, ferme, écoute, je voudrais, tu peux
un, une, des; le, la, l’, les; du, de la, de; mon, ma, mes, ton..., son..., ce, cet,
cette, ces; je, tu, il / elle, nous, vous, ils /elles; moi, toi, lui, elle, nous, vous,
eux,elles; en, y, on, quelqu’un, quelque chose, qui, que, où,
9. évfolyam (3 óra)

Kiemelt témakörök:
Személyes vonatkozások, család
A tanuló személye. Személyes tervek. Családi élet, családi kapcsolatok.
A családi élet mindennapjai, otthoni teendők. Napirend
Ember és társadalom
Emberek külső és belső jellemzése. Baráti kör, közös programok. A tizenévesek világa: kapcsolat a kortársakkal,
felnőttekkel. Ünnepek, családi ünnepek. Öltözködés, divat.
Hasonlóságok és különbségek az emberek között, tolerancia, pl. idősek, fogyatékkal élők.
Konfliktusok és kezelésük. Társadalmi szokások nálunk és a célországokban.
Környezetünk
Az otthon, a lakóhely és környéke (a lakószoba, a lakás, a ház bemutatása)
Kiadó szoba; albérlet-keresés itthon és külföldön. Útbaigazítás.
A lakóhely nevezetességei, szolgáltatások, szórakozási lehetőségek. Növények és állatok a környezetünkben.
Környezetvédelem a szűkebb környezetünkben. Felelős állattartás, állatok örökbe fogadása, annak segítése
Nemzeti Parkok, állatkert Szelektív hulladékgyűjtés. Időjárás, éghajlat.
Az iskola
Saját iskolájának bemutatása. Tantárgyak, órarend, érdeklődési kör. Az ismeretszerzés különböző módjai.
A nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe, fontossága. Az internet szerepe az iskolában, a tanulásban.
Az iskolai élet tanuláson kívüli eseményei. Iskolai hagyományok.
A munka világa
Diákmunka, nyári munkavállalás. Foglalkozások és a szükséges kompetenciák.
Pályaválasztás, továbbtanulás vagy munkába állás. Távmunka kisgyermek mellett.
Életmód
Napirend, időbeosztás.
Az egészséges életmód (a helyes és a helytelen táplálkozás, a testmozgás szerepe az egészség megőrzésében,
testápolás). Egészséges és egészségtelen táplálékok. Életünk és a stressz. Ételek, kedvenc ételek, sütés-főzés.
Étkezés családban, iskolai menzán, éttermekben. Gyakori betegségek, sérülések, baleset; azok megelőzése.
Gyógykezelés (orvosnál). Életmód nálunk és a célországokban.
Szabadidő, művelődés, szórakozás
Szabadidős elfoglaltságok, hobbik. Színház, mozi, koncert, kiállítás, múzeum stb. Sportolás, kedvenc sport, iskolai
sport. Olvasás, rádió, tévé, számítógép, internet. Az infokommunikáció szerepe a mindennapokban.
Kulturális és sportélet nálunk és a célországokban.
Utazás, turizmus
A közlekedés eszközei, lehetőségei, a tömegközlekedés, a kerékpáros közlekedés.
Útbaigazítás. Nyaralás itthon, illetve külföldön. Utazási előkészületek, egy utazás megtervezése, megszervezése.
Az egyéni és a társas utazás előnyei és hátrányai. Szálláslehetőségek (camping, ifjúsági szállás, szálloda, bérelt
lakás vagy ház, lakáscsere stb.). Turisztikai célpontok.
Tudomány és technika.

A technikai eszközök szerepe a mindennapi életben.
Az internet szerepe a magánéletben, a tanulásban és a munkában.
Gazdaság és pénzügyek
A pénz szerepe a mindennapokban. Vásárlás, szolgáltatások (például posta, bank)
Fogalomkörök
Fogalomkörök
Létezés kifejezése être / il y a közti
különbség
Cselekvések: visszaható igék; passé
composé / imparfait; futur; személytelen
szerkezetek
Birtoklás kifejezése az avoir ige passé
composéban /imparfait-ben, ill. futurben
Térbeli viszonyok: helyhatározózók

Időbeli viszonyok – időhatározók

Mennyiségi viszonyok
Minőségi viszonyok – hasonlítás: közép, ill. felsőfok;

Esetviszonyok
Modalitás devoir, falloir
Szövegösszetartó
eszközök
mutató
névmások; határozatlan névmások

Fogalomkörök nyelvi kifejezése
(ne pas) être, y a-t-il (encore)? il (n’)y a (pas / plus)
se passer, se trouver, exister
il pleut, il fera beau, s'il neige nous allons sans les Alpes, il se lave, j’ai
parlé, je suis allé(e), il pleuvait
(ne pas) avoir, le chat de Yasmine, il (n’)est (pas) à moi; je n’ai pas de la
chance; Ils ont eu un problème; J’avais un oiseau, tu auras un livre,
où? là, à, dans, sous/sur, derrière/devant, tout droit, à gauche / à droite, au
milieu, à côté, en face, pas loin, tout près, partout, autour de, d’un côté, de
l’autre côté, le long de, au bord de, quelque part, au bout (de), d’où ? de
l’école
A quelle heure ? Quand ? aujourd’hui, demain, hier, mardi prochain, en
mai, maintenant, avant / après, tôt, tard, le week-end, dernier, ce matin, cet
après-midi, ce soir, en été, il y a, pendant, longtemps, à midi et demi, dans,
à ce moment-là, depuis, en, seulement, quelquefois, toujours, d’abord, puis,
enfin, ), autrefois quand, avant, déjà, (pas) encore, ne… plus, ne…jamais,
toujours, pas toujours, toujours pas
combien? 1000, beaucoup / peu / assez (de), pas de, gramme, kilo, bouteille,
paquet, tranche, plus, moins, environ, à peu près, il fera X degré
quel âge ? avoir X ans, jeune, comment ? grand / petit, joli, gros / mince,
faible / fort, beau/ /laid, sale/propre, timide, gentil / antipathique, modeste /
agressif, généreux / égoiste, blanc, facile / difficile, ennuyeux / intéressant,
interdit, long, court, en bois / coton / lain / papier / plastique, en forme de,
rond, rectangulaire, chaud / froid, cher / bon marché, vite, Marie est plus
belle que son amie, Jean est moins gentil que Paul; ; Elle parle aussi bien
l’anglais que l’allemand; il est rapide comme l’éclair
lentement,(très) bien / mal, mieux, bon / mauvais, meilleur, premier
je le regarde, tu lui demandes, ne le regarde pas, écris-lui, je ne le lui ai pas
dit, je pense à eux
ouvre, ferme, écoute, je voudrais, tu dois rentrer; il faut le faire; n’ayant
plus de travail, il rentre; il écoute de la musique en travaillant
un, une, des; le, la, l’, les; du, de la, de; mon, ma, mes, ton..., son..., ce, cet,
cette, ces; je, tu, il / elle, nous, vous, ils /elles; moi, toi, lui, elle, nous, vous,
eux,elles; en, y, on, quelqu’un, quelque chose, qui, que, où, dont, celui,
celle, ceux, celles, et, mais, donc, alors, non plus, quand même, car, tout-e;
comme, pour, puisque, si, ainsi, cependant, même si, en effet, malgré que,
bien que quelque chose / quelqu’un; ne…rien; ne….personne

Kommunikációs szándékok
Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok
megszólítás
köszönés, elköszönés

pardon, monsieur / madame, s’il vous / te plaît, vous ętes bien monsieur?

salut, bonjour monsieur, au revoir madame, á demain,
á mardi, á ce soir, á bientôt, á plus tard
bemutatás, bemutatkozás
c’est Luc je te présente / je vous présente,
moi, je m’appelle, je suis le frere de, enchanté monsieur
érdeklődés hogylét iránt és arra ça va? vous allez bien? ça va mieux?

reagálás

ça va bien, merci, pas trop mal, super bien

engedélykérés és arra reagálás

je peux?
bien sűr (mais), je vous / t’en prie, si tu veux / vous voulez
köszönet és arra reagálás
merci beaucoup, il n’y a pas de quoi, je vous / t’en prie,
avec plaisir
bocsánatkérés és arra reagálás
pardon, excuse-moi / excusez-moi, monsieur / madame
ça ne fait rien, ce n'est pas grave, il n’y a pas de mal,
je vous / t’en prie
gratuláció, jó kívánságok és arra joyeux anniversaire, bonne chance, joyeuses fętes de...
reagálás
merci beaucoup (de tes/vos voeux), tu es/vous ętes gentil
személyes levélben megszólítás és cher Jean-Marc, chčre Michčle,
elbúcsúzás
bisous, grosses bises, á bientôt
Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok
sajnálkozás
öröm
elégedettség, elégedetlenség
csodálkozás
remény
bánat
bosszúság

je regrette, je suis désolé
je suis ravi
content / triste, heureux / malheureux, agréable / désagréable,
aller bien / mal
tiens, dis donc
j'espere
je suis (tres) triste
mais enfin, ça alors

Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok
véleménykérés és arra reagálás
valaki igazának az elismerése
egyetértés, egyet nem értés
tetszés nem tetszés
akarat, kívánság
képesség, lehetőség
szükségesség
ígéret
dicséret, kritika

tu aimes, tu veux, tu trouves ça? qu’est-ce que tu en penses? ça s'est bien
passé?
super, pas mal, pas trop intéressant, je pense que, c'était bien
tu as raison
oui, non, d’accord, bien sűr, (mais) non, (ce n’est) pas ça excellente idée,
comme tu veux, pas question, pas maintenant
j'aime beaucoup, un peu, pas du tout, c’est bien,
j’adore / je déteste, je préfere, c’est génial, il est sans intéret
je veux, j’aimerais, je souhaite
on peut, il est possible
vous devez, il faut
c'est promis, je te / vous promets
bravo, félicitation, ce n'est pas tout á fait ça

Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok
dolgok, személyek megnevezése

voilá,qui est-ce? qu’est-ce que c’est? comment est-il?
ce (ne) sont (pas) mes amis / c'est mon chat, il (ne) sont (pas) sympas / il est
noir, beau, mais cher,
c'est quelque chose qui, c'est quelqu'un qui
események leírása
cet apres-midi, il y a une semaine
információkérés, információadás oů est-il? il (n’) est (pas) lá, qu'est-ce que tu fais? je travaille,
tu joues avec qui? je (ne) joue avec (pas) lui, quand est-ce
qu’on va sortir? ce soir, dis-moi / dites-moi comment?
pour aller á? c’est simple, tu vas / vous allez
igenlő vagy nemleges válasz
oui / non, c’est ça / ce n’est pas ça

tudás, nem tudás
bizonyosság, bizonytalanság

en effet, pas tout á fait, pas du tout
je (ne) sais (pas), je (ne) peux (pas)
certainement, surement, absolument, peut-être

A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok

kérés
tiltás, felszólítás
javaslat és arra reagálás
meghívás és arra reagálás
kínálás és arra reagálás

je voudrais, s'il te / vous plaît
il est interdit, (ne) fais / faites (pas)
j’ai une idée, pouvez-vous, voulez-vous,
c’est une bonne idée, (mais...) avec plaisir, (mais...)
tu viens? ça te dit?
volontiers, malheureusement je ne peux pas, pourquoi pas
tu veux? prenez-en encore, je veux bien, non, merci,
tu es/vous ętes gentil, mais je n’ai plus faim

Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok
visszakérdezés, ismétléskérés
nem értés
betűzés kérése, betűzés
felkérés érthetőbb beszédre

c’est (bien) ça? peux-tu / pouvez-vous répéter
je ne comprends pas, je n'ai pas bien compris
comment ça s’écrit, s.v.p.? C comme Cécile
un peu plus lentement s.v.p., un peu plus haut s.v.p.
10. évfolyam (3 óra)

Kiemelt témakörök
Személyes vonatkozások, család
A tanuló személye. Személyes tervek. Családi élet, családi kapcsolatok.
A családi élet mindennapjai, otthoni teendők.
Ember és társadalom
Emberek külső és belső jellemzése. Baráti kör, együttes programok, „bulik”.
A tizenévesek világa: kapcsolat a kortársakkal, felnőttekkel.
Női és férfi szerepek, ismerkedés, házasság.
Ünnepek, családi ünnepek, a Zene Ünnepe.
Öltözködés, divat. Hasonlóságok és különbségek az emberek között, tolerancia, pl. fogyatékkal élők.
Környezetünk
Az otthon, a lakóhely és környéke (a lakószoba, a lakás, a ház bemutatása).
A lakóhely nevezetességei, szolgáltatások, szórakozási lehetőségek.
Növények és állatok a környezetünkben. Környezetvédelem a szűkebb környezetünkben.
Az iskola
Saját iskolájának bemutatása (sajátosságok, például. szakmai képzés, tagozat).
Tantárgyak, órarend, érdeklődési kör, tanulmányi munka.
Az ismeretszerzés különböző módjai. A nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe, fontossága.
Az internet szerepe az iskolában, a tanulásban. Az iskolai élet tanuláson kívüli eseményei.
A munka világa
Diákmunka, nyári munkavállalás. Foglalkozások és a szükséges kompetenciák.
Pályaválasztás, továbbtanulás vagy munkába állás.
Életmód
Napirend, időbeosztás.
Az egészséges életmód (a helyes és a helytelen táplálkozás, a testmozgás szerepe az egészség megőrzésében,
testápolás). Egészséges és egészségtelen táplálékok. Életünk és a stressz.
Ételek, kedvenc ételek, sütés-főzés.

Étkezés családban, iskolai menzán, éttermekben, gyorséttermekben
Szabadidő, művelődés, szórakozás
Szabadidős elfoglaltságok, hobbik. Színház, mozi, koncert, kiállítás stb. Múzeumok; múzeumok éjszakája.
Sportolás, kedvenc sport, iskolai sport. Olvasás, rádió, tévé, számítógép, internet. Saját blog, weboldal.
Utazás, turizmus
A közlekedés eszközei, lehetőségei, a tömegközlekedés, a kerékpáros közlekedés.
Útbaigazítás. Nyaralás itthon, illetve külföldön. Utazási előkészületek, egy utazás megtervezése, megszervezése.
Az egyéni és a társas utazás előnyei és hátrányai.
Szálláslehetőségek (camping, ifjúsági szállás, szálloda, bérelt lakás vagy ház, lakáscsere stb.).
Turisztikai célpontok, Párizs főbb nevezetességeinek megismerése
Tudomány és technika
Népszerű tudományok, ismeretterjesztés. A technikai eszközök szerepe a mindennapi életben.
Gazdaság és pénzügyek
A pénz szerepe a mindennapokban. Vásárlás, szolgáltatások (például posta, bank).

Fogalomkörök
Fogalomkörök

Fogalomkörök nyelvi kifejezése

Létezés kifejezése

(ne pas) être, y a-t-il (encore)? il (n’)y a (pas / plus)
se passer, se trouver, exister
Cselekvések, l’accord du participe passé; il pleut, il fera beau, s'il neige nous allons dans les Alpes
függő beszéd (jelen)
il dit qu'il est malade
Birtoklás kifejezése
(ne pas) avoir, le chat de Yasmine, il (n’)est (pas) à moi; ; je n’ai pas de la
chance; Ils ont eu un problème; J’avais un oiseau, tu auras un livre
Térbeli viszonyok
Où ? là, à, dans, sous/sur, derrière/devant, tout droit, à gauche / à droite, au
milieu, à côté, en face, pas loin, tout près, partout, autour de, d’un côté, de
l’autre côté, le long de, au bord de, quelque part, au bout (de), au fond (de), au
sommet (de),aux environs (de), n’importe où, vers, au nord, dans l'ouest, d’où?
de l’école
Időbeli viszonyok:
A quelle heure ? quand ? aujourd’hui, demain, hier, mardi prochain, en mai,
maintenant, avant / après, tôt, tard, le week-end, dernier, ce matin, cet aprèsmidi, ce soir, en été, il y a, pendant, longtemps, à midi et demi, dans, à ce
moment-là, depuis, en, seulement, quelquefois, toujours, d’habitude, une
fois(par), autrefois, d’abord, puis, enfin, quand, avant / pendant que, en même
temps que de temps en temps, la plupart du temps, tout à l’heure
Mennyiségi viszonyok:
Combien ? 1000, beaucoup / peu / assez (de), pas de, gramme, kilo, bouteille,
paquet, tranche, plus, moins,
une douzaine, environ, à peu près, il fera X degré
Minőségi viszonyok – hasonlítás: közép-, quel âge ? avoir X ans, jeune, comment? grand / petit, joli, gros / mince, faible
ill. felsőfok;
/ fort, beau/ /laid, sale/propre, timide, gentil / antipathique, modeste / agressif,
A határozószók képzése;
généreux / égoiste, blanc, facile / difficile, ennuyeux / intéressant, interdit,
long, court, en bois / coton / lain / papier / plastique, en forme de, rond,
rectangulaire, chaud / froid, cher / bon marché, vite,Marie est plus belle que
son amie; Jean est moins gentil que Paul; Elle parle aussi bien l’anglais que
l’allemand. ; il est rapide comme l’éclair de plus en plus; Plus…, plus…
lentement,(très) bien / mal, mieux, bon / mauvais, meilleur, premier
Esetviszonyok:
je le regarde, tu lui demandes, ne le regarde pas, écris-lui, je ne le lui ai pas dit,
je pense à eux; je lui en donne; il nous y emmène
Ouvre, ferme, écoute, je voudrais, tu dois,
Modalitás–impératif: être, avoir
Szövegösszetartó eszközök, határozatlan un, une, des; le, la, l’, les; du, de la, de; mon, ma, mes, ton..., son..., ce, cet,
névmások, vonatkozó névmások
cette, ces; je, tu, il / elle, nous, vous, ils /elles; moi, toi, lui, elle, nous, vous,
eux,elles; en, y, on, quelqu’un, quelque chose, qui, que, où, dont, : tout-e, et,

mais, donc, alors, non plus, quand même, comme, pour, si, ainsi
11. évfolyam (3 óra)
Kiemelt témakörök
Személyes vonatkozások, család
A tanuló személye. Személyes tervek. Családi élet, családi kapcsolatok.
A családi élet mindennapjai, otthoni teendők. Jókívánságok
Ember és társadalom
Emberek külső és belső jellemzése. Baráti kör, együttes programok, „bulik”.
A tizenévesek világa: kapcsolat a kortársakkal, felnőttekkel.
Női és férfi szerepek, ismerkedés, házasság.
Ünnepek, családi ünnepek, a Zene Ünnepe.
Öltözködés, divat. Hasonlóságok és különbségek az emberek között, tolerancia, pl. fogyatékkal élők.
Konfliktusok és kezelésük. A kommunikáció minden formája, tömegkommunikációs eszközök.
Társadalmi szokások nálunk és a célországokban.
Környezetünk
Az otthon, a lakóhely és környéke (a lakószoba, a lakás, a ház bemutatása).
A lakóhely nevezetességei, szolgáltatások, szórakozási lehetőségek.
Növények és állatok a környezetünkben. Környezetvédelem a szűkebb környezetünkben.
Szelektív hulladékgyűjtés. Időjárás, éghajlat.
Az iskola
Saját iskolájának bemutatása (sajátosságok, például. szakmai képzés, tagozat).
Tantárgyak, órarend, érdeklődési kör, tanulmányi munka.
Az ismeretszerzés különböző módjai. A nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe, fontossága.
Az internet szerepe az iskolában, a tanulásban. Az iskolai élet tanuláson kívüli eseményei.
Iskolai hagyományok. Csereút.
A munka világa
Diákmunka, nyári munkavállalás. Foglalkozások és a szükséges kompetenciák.
Pályaválasztás, továbbtanulás vagy munkába állás.
Életmód
Napirend, időbeosztás.
Az egészséges életmód (a helyes és a helytelen táplálkozás, a testmozgás szerepe az egészség megőrzésében,
testápolás). Egészséges és egészségtelen táplálékok. Életünk és a stressz.
Ételek, kedvenc ételek, sütés-főzés.
Étkezés családban, iskolai menzán, éttermekben, gyorséttermekben
Gyakori betegségek, sérülések, (sport)baleset. Gyógykezelés (orvosnál). Életmód nálunk és a célországokban.
Szabadidő, művelődés, szórakozás
Szabadidős elfoglaltságok, hobbik. Színház, mozi, koncert, kiállítás stb. Múzeumok; múzeumok éjszakája.
Sportolás, kedvenc sport, iskolai sport. Olvasás, rádió, tévé, számítógép, internet. Saját blog, weboldal.
Az infokommunikáció szerepe a mindennapokban.
Kulturális és sportélet nálunk és a célországokban.
Utazás, turizmus
A közlekedés eszközei, lehetőségei, a tömegközlekedés, a kerékpáros közlekedés.
Útbaigazítás. Nyaralás itthon, illetve külföldön. Utazási előkészületek, egy utazás megtervezése, megszervezése.
Az egyéni és a társas utazás előnyei és hátrányai.
Szálláslehetőségek (camping, ifjúsági szállás, szálloda, bérelt lakás vagy ház, lakáscsere stb.).
Turisztikai célpontok; a célország főbb nevezetességeinek megismerése.
Tudomány és technika
Népszerű tudományok, ismeretterjesztés. A technikai eszközök szerepe a mindennapi életben.
Az internet szerepe a magánéletben, a tanulásban és a munkában.
Gazdaság és pénzügyek
A pénz szerepe a mindennapokban. Vásárlás, szolgáltatások (például posta, bank). Bankkártya; használata.
Fogalomkörök

Fogalomkörök

Fogalomkörök nyelvi kifejezése

Létezés kifejezése
Cselekvések
szenvedő szerkezet,
feltételes jelen; l’accord du participe
passé; függő beszéd (jelen), műveltető
Birtoklás kifejezése
névmások

–

a

birtokos

Térbeli viszonyok

Időbeli viszonyok:

Mennyiségi viszonyok:
Minőségi viszonyok – hasonlítás: közép-,
ill. felsőfok;
A határozószók képzése;

Esetviszonyok:
Modalitás–impératif:
être,
avoir
subjonctif; jelen feltételes; gérondif; a
műveltető
Szövegösszetartó eszközök, határozatlan
névmások, vonatkozó névmások

(ne pas) être, y a-t-il (encore)? il (n’)y a (pas / plus)
se passer, se trouver, exister
il pleut, il fera beau, s'il neige nous allons sans les Alpes
si tu voulais, tu pourrais; fais venir un médecin, les vacances sont commencées,
le travail est terminé ; n’ayant plus de travail, il rentre
il écoute de la musique en travaillant, , il dit qu'il est malade
(ne pas) avoir, le chat de Yasmine, il (n’)est (pas) à moi; ; je n’ai pas de la
chance; Ils ont eu un problème; J’avais un oiseau, tu auras un livre, c’est le
mien
Où ? là, à, dans, sous/sur, derrière/devant, tout droit, à gauche / à droite, au
milieu, à côté, en face, pas loin, tout près, partout, autour de, d’un côté, de
l’autre côté, le long de, au bord de, quelque part, au bout (de), au fond (de), au
sommet (de),aux environs (de), n’importe où, vers, au nord, dans l'ouest, d’où?
de l’école
A quelle heure ? quand ? aujourd’hui, demain, hier, mardi prochain, en mai,
maintenant, avant / après, tôt, tard, le week-end, dernier, ce matin, cet aprèsmidi, ce soir, en été, il y a, pendant, longtemps, à midi et demi, dans, à ce
moment-là, depuis, en, seulement, quelquefois, toujours, d’habitude, une
fois(par), autrefois, d’abord, puis, enfin, quand, avant / pendant que, en même
temps que de temps en temps, l plupart du temps, tout à l’heure, une semaine
sur deux
Combien ? 1000, beaucoup / peu / assez (de), pas de, gramme, kilo, bouteille,
paquet, tranche, plus, moins,
une douzaine, environ, à peu près, il fera X degré
quel âge ? avoir X ans, jeune, comment? grand / petit, joli, gros / mince, faible
/ fort, beau/ /laid, sale/propre, timide, gentil / antipathique, modeste / agressif,
généreux / égoiste, blanc, facile / difficile, ennuyeux / intéressant, interdit,
long, court, en bois / coton / lain / papier / plastique, en forme de, rond,
rectangulaire, chaud / froid, cher / bon marché, vite,Marie est plus belle que
son amie; Jean est moins gentil que Paul; Elle parle aussi bien l’anglais que
l’allemand. ; il est rapide comme l’éclair de plus en plus; Plus…, plus…
lentement,(très) bien / mal, mieux, bon / mauvais, meilleur, premier
je le regarde, tu lui demandes, ne le regarde pas, écris-lui, je ne le lui ai pas dit,
je pense à eux; je lui en donne; il nous y emmène
Ouvre, ferme, écoute, je voudrais, tu dois, il faut que tu boives beaucoup d'eau,
si tu voulais, tu pourrais, sois immobile, n’aie pas peur
fais venir un médecin, les vacances sont commencées,
le travail terminé / n’ayant plus de travail, il rentre
il écoute de la musique en travaillant
un, une, des; le, la, l’, les; du, de la, de; mon, ma, mes, ton..., son..., ce, cet,
cette, ces; je, tu, il / elle, nous, vous, ils /elles; moi, toi, lui, elle, nous, vous,
eux,elles; en, y, on, quelqu’un, quelque chose, qui, que, où, dont, : tout-e,
même celui, celle, ceux, celles, et, mais, donc, alors, non plus, quand même,
car, comme, pour, puisque, si, ainsi, cependant, même si, en effet, malgré
que,bien que : lequel, etc.; qui / que, où, sans
12. évfolyam (3 óra)

Kiemelt témakörök
Személyes vonatkozások, család
A tanuló személye, életrajza, életének fontos állomásai.
Személyes tervek. Családi élet, családi kapcsolatok. A családi élet mindennapjai, otthoni teendők.
Generációk; az idősek tisztelete, az élet régen.
Ember és társadalom
Emberek külső és belső jellemzése. Baráti kör.
A tizenévesek világa: kapcsolat a kortársakkal, felnőttekkel.
Női és férfi szerepek, ismerkedés, házasság. Ünnepek, családi ünnepek.
Öltözködés, divat. Hasonlóságok és különbségek az emberek között, tolerancia, pl. fogyatékkal élők.
Konfliktusok és kezelésük. Társadalmi szokások nálunk és a célországokban.

Környezetünk
Az otthon, a lakóhely és környéke (a lakószoba, a lakás, a ház bemutatása).
A lakóhely nevezetességei, szolgáltatások, szórakozási lehetőségek.
Növények és állatok a környezetünkben. Környezetvédelem a szűkebb környezetünkben.
Szelektív hulladékgyűjtés. Passzív ház. Időjárás, éghajlat.
Az iskola
Saját iskolájának bemutatása (sajátosságok, például. szakmai képzés, tagozat).
Tantárgyak, órarend, érdeklődési kör, tanulmányi munka.
Az ismeretszerzés különböző módjai. A nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe, fontossága.
Az internet szerepe az iskolában, a tanulásban. Az iskolai élet tanuláson kívüli eseményei.
Iskolai hagyományok. Egyetemista élet, ösztöndíj-lehetőségek itthon és külföldön.
A munka világa
Diákmunka, nyári munkavállalás itthon és külföldön.
Foglalkozások és a szükséges kompetenciák; nem „szokványos” foglalkozások.
Pályaválasztás, továbbtanulás vagy munkába állás, a kettő párhuzamosan.
Önéletrajz, állásinterjú. Munkanélküliség.
Életmód
Napirend, időbeosztás.
Az egészséges életmód (a helyes és a helytelen táplálkozás, a testmozgás szerepe az egészség megőrzésében,
testápolás). Életünk és a stressz. Ételek, kedvenc ételek, sütés-főzés. Étkezés családban, iskolai menzán, éttermekben.
Gyakori betegségek, sérülések, baleset. Gyógykezelés (orvosnál).
Életmód nálunk és a célországokban.
Szabadidő, művelődés, szórakozás
Szabadidős elfoglaltságok, hobbik. Színház, mozi, koncert, kiállítás stb. Sportolás, kedvenc sport, iskolai sport.
Olvasás, rádió, tévé, számítógép, internet. Az infokommunikáció szerepe a mindennapokban.
Kulturális és sportélet nálunk és a célországokban.
Utazás, turizmus
A közlekedés eszközei, lehetőségei, a tömegközlekedés, a kerékpáros közlekedés.
Nyaralás itthon, illetve külföldön. Utazási előkészületek, egy utazás megtervezése, megszervezése.
Az egyéni és a társas utazás előnyei és hátrányai.
Szálláslehetőségek (camping, ifjúsági szállás, szálloda, bérelt lakás vagy ház, lakáscsere stb.).
Turisztikai célpontok.
Tudomány és technika
Népszerű tudományok, ismeretterjesztés. A technikai eszközök szerepe a mindennapi életben.
Az internet szerepe a magánéletben, a tanulásban és a munkában.
Gazdaság és pénzügyek
Családi gazdálkodás. Zsebpénz. A pénz szerepe a mindennapokban. Vásárlás, szolgáltatások (például posta, bank).
Fogyasztás, reklámok.
Fogalomkörök
Fogalomkörök
Létezés kifejezése

Fogalomkörök nyelvi kifejezése

(ne pas) être, y a-t-il (encore)? il (n’)y a (pas / plus)
se passer, se trouver, exister
Cselekvések : plus-que parfait, subjonctif, il pleut, il fera beau, s'il neige nous allons sans les Alpes
függő beszéd; feltételes múlt
si tu voulais, tu pourrais, si j’avais su, je serais venu,
fais venir un médecin, les vacances sont commencées,
le travail terminé / n’ayant plus de travail, il rentre
il écoute de la musique en travaillant, merci de m’avoir appelé, il a dit qu'il
était malade, que Gauguin était né en Bretagne, que l'été prochain son ami
viendrait le voir
je lui dirai quand il sera arrivé
Birtoklás kifejezése
(ne pas) avoir, le chat de Yasmine, il (n’)est (pas) à moi
c’est le mien
Térbeli viszonyok:
Où ? là, à, dans, sous/sur, derrière/devant, tout droit, à gauche / à droite, au
milieu, à côté, en face, pas loin, tout près, partout, autour de, d’un côté, de

l’autre côté, le long de, au bord de, quelque part, au bout (de), au fond (de), au
sommet (de),aux environs (de), n’importe où, vers, au nord, dans l'ouest, d’où?
de l’école au-dessous de; au dessus de; par dessous; par-dessus
Időbeli viszonyok
A quelle heure? quand? aujourd’hui, demain, hier, mardi prochain, en mai,
maintenant, avant / après, tôt, tard, le week-end, dernier, ce matin, cet aprèsmidi, ce soir, en été, il y a, pendant, longtemps, à midi et demi, dans, à ce
moment-là, depuis, en, seulement, quelquefois, toujours, d’habitude, une
fois(par), autrefois, d’abord, puis, enfin, quand, avant / pendant que, en même
temps que, jusqu'à ce que, il a dit qu'il était malade, que Gauguin était né en
Bretagne, que l'été prochain son ami viendrait le voir : tantôt… tantôt,
je lui dirai quand il sera arrivé
Mennyiségi viszonyok
combien? 1000, beaucoup / peu / assez (de), pas de, gramme, kilo, bouteille,
paquet, tranche, plus, moins,
une douzaine, environ, à peu près, il fera X degré
Minőségi viszonyok
quel âge ? avoir X ans, jeune, comment? grand / petit, joli, gros / mince, faible
/ fort, beau/ /laid, sale/propre, timide, gentil / antipathique, modeste / agressif,
généreux / égoiste, blanc, facile / difficile, ennuyeux / intéressant, interdit,
long, court, en bois / coton / lain / papier / plastique, en forme de, rond,
rectangulaire, chaud / froid, cher / bon marché, vite, Marie est plus belle que
son amie; Jean est moins gentil que Paul; Elle parle aussi bien l’anglais que
l’allemand. ; il est rapide comme l’éclair de plus en plus; Plus…, plus…
lentement,(très) bien / mal, mieux, bon / mauvais, meilleur, premier
Esetviszonyok
je le regarde, tu lui demandes, ne le regarde pas, écris-lui, je ne le lui ai pas dit,
je pense à eux
Modalitás
subjonctif, feltételes múlt, Ouvre, ferme, écoute, je voudrais, tu dois, il faut que tu boives beaucoup d'eau,
participe présent
si tu voulais, tu pourrais,
si j’avais su, je serais venu, fais venir un médecin, les vacances sont
commencées,
le travail terminé / n’ayant plus de travail, il rentre
il écoute de la musique en travaillant
Szövegösszetartó eszközök –ok- és un, une, des; le, la, l’, les; du, de la, de; mon, ma, mes, ton..., son..., ce, cet,
következmény kifejezése
cette, ces; je, tu, il / elle, nous, vous, ils /elles; moi, toi, lui, elle, nous, vous,
eux,elles; en, y, on, quelqu’un, quelque chose, qui, que, où, dont, celui, celle,
ceux, celles, et, mais, donc, alors, non plus, quand même, car, comme, pour,
puisque, si, ainsi, cependant, même si, en effet, malgré que,bien que: or,
Kommunikációs szándékok
Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok á un de ces jours
megszólítás

s’il vous / te plaît, pardon, monsieur, vous ętes bien le nouveau professeur
d'anglais?
köszönés, elköszönés
salut, bonjour monsieur, au revoir madame, á demain,
á mardi, á ce soir, á bientôt, á plus tard, á tout á l’heure
bemutatás, bemutatkozás
c’est Luc, je te présente / je vous présente, permettez-moi de vous présenter
moi, je m’appelle, je suis le frere de, enchanté monsieur
telefonálásnál bemutatkozás és c'est Marie-Jeanne á l'appareil
elköszönés
au revoir, monsieur, alors á la prochaine fois
személyes levélben megszólítás és cher Jean-Marc, ma chčre Michele,
elbúcsúzás
bisous, grosses bises, á bientôt, je t'embrasse
érdeklődés hogylét iránt és arra ça va? vous allez bien? ça va mieux?
reagálás
ça va bien / pas trop mal / merveilleusement bien, merci ça ne va pas du
tout
engedélykérés és arra reagálás
je peux?
bien sur (mais), je vous / t’en prie, si tu veux / vous voulez
köszönet és arra reagálás
merci beaucoup/infiniment, il n’y a pas de quoi,
je vous / t’en prie, avec plaisir, je vous remercie, madame
bocsánatkérés és arra reagálás
pardon, excuse-moi / excusez-moi, monsieur / madame
ça ne fait rien, ce n'est pas grave, il n’y a pas de mal,
je vous / t’en prie, n'en parlons plus

gratuláció, jó kívánságok és arra joyeux anniversaire, bonne chance / soirée, bon voyage, passer de bonnes
reagálás
vacances, joyeuses fętes de,
je te / vous félicite, merci beaucoup (de tes/vos voeux),
tu es/vous ętes gentil, je te / vous remercie de
Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok
sajnálkozás
öröm
elégedettség, elégedetlenség
csodálkozás
remény
bánat
bosszúság

je regrette, je suis vraiment désolé
je suis ravi, quel plaisir / quelle joie!
content/triste, heureux/malheureux, agréable/désagréable, aller bien/mal
tiens, dis donc, vraiment? alors lŕ! quelle surprise!
j'espere, tu y crois?
je suis (tres) triste / désespéré
mais enfin, ça alors, zut alors, mince

Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok
véleménykérés és arra reagálás

tu aimes, tu veux, tu trouves ça? ça te plaît? á ton avis?
qu’est-ce que tu en penses? ça s'est bien passé?
super, pas mal, pas trop intéressant, je pense que,
c'était bien, á mon avis
valaki igazának az elismerése, nem tu as raison, c'est justement / exactement ça,
elismerése
tu n’as pas raison, tu as tort, tu te trompes
egyetértés, egyet nem értés
oui, d’accord, bien sűr, excellente idée, comme tu veux,
je suis de ton avis, c'est exactement ce que je pense(mais) non,(ce n’est) pas
ça pas maintenant, pas question
érdeklodés, érdektelenség
qu'est-ce qui t'arrive? raconte-moi, comment...
ça ne m'intéresse pas trop, ce n'est pas mon problčme
tetszés nem tetszés
j'aime beaucoup, un peu, pas du tout, c’est bien,
j’adore / je déteste, je préfere, ça me plaît pas mal, ça ne me plaît pas
vraiment, c’est génial, il est sans intéret
Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok
dicséret, kritika

bravo, félicitation, chapeau, ce n'est pas tout a fait ça,
ce n'est pas trop réussi
ellenvetés,
ellenvetés par contre, au contraire,
visszautasítása
tout de meme, surtout pas
akarat, kívánság
je veux absolument, je refuse de, je voudrais bien que, j’aimerais, je serais
content si, je souhaite
képesség, lehetőség
on peut, je suis capable de, il est possible, c'est faisable
szükségesség, kötelezettség
vous devez, il faut absolument, il est indispensable
ígéret
c'est promis, je te / vous promets
érdeklodés értékítélet, kívánság, ça te / vous paraît, comment vous jugez cela? quelle est votre réaction á
preferencia iránt
cela? lequel vous voulez?
Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok
dolgok, személyek megnevezése

események leírása
információkérés, információadás

igenlő vagy nemleges válasz
tudás, nem tudás

voilá,qui est-ce? qu’est-ce que c’est? comment est-il?
á quoi ça sert? ce (ne) sont (pas) mes amis / c'est mon chat, il (ne) sont (pas)
sympas / il est noir, beau, mais cher,
c'est quelque chose qui, c'est quelqu'un qui, ça sert á
cet apres-midi, il y a une semaine, alors, moi, je lui dis, c'était
ou est-il? il (n’)est (pas) lá, qu'est-ce que tu fais? je travaille,
tu joues avec qui? je (ne) joue avec (pas) lui, quand est-ce
qu’on va sortir? ce soir, dis-moi / dites-moi comment?
pour aller á? c’est simple, tu vas / vous allez
oui / non, c’est ça / ce n’est pas ça aucun probleme
en effet, pas tout á fait, pas du tout, cela n'est pas possible
je (ne) sais (pas), je (ne) peux (pas) te / vous dire

bizonyosság, bizonytalanság

certainement, sűrement, peut-ętre, ça se peut, ça m'étonnerait

ismerés, nem ismerés

je vois, je n'y vois pas trop clair

A

partner

kérés
tiltás, felszólítás
segítségkérés és arra reagálás
javaslat és arra reagálás
kínálás és arra reagálás
meghívás és arra reagálás

cselekvését

befolyásoló

kommunikációs

szándékok

je voudrais, s'il te / vous plaît
il est interdit, (ne) fais / faites (pas),
défense de fumer, veuillez patienter s.v.p.
peux-tu / pourriez-vous m'aider, je suis á toi / vous
j’ai une idée, c’est une bonne idée, (mais...) pouvez-vous, voulez-vous, avec
plaisir, (mais...)
tu veux? prenez-en encore, je veux bien, non, merci,
tu es/vous ętes gentil, mais je n’ai plus faim
tu viens? ça te dit? volontiers, malheureusement je ne peux pas, pourquoi
pas

Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok
visszakérdezés, ismétléskérés
c’est (bien) ça? peux-tu / pouvez-vous répéter
nem értés
je ne comprends pas, je n'ai pas bien compris
betűzés kérése, betűzés
comment ça s’écrit, s.v.p.? C comme Cécile
felkérés érthetőbb beszédre
un peu plus lentement s.v.p., un peu plus haut s.v.p.
beszélési szándék jelzése, téma si vous voulez mon avis, selon moi, j'ajouterais, écoute ça
bevezetése
megerősítés
c'est celui qui? c'est tout? est-ce que c'est bien cela?
est-ce que j'ai bien compris? tu n'en veux vraiment pas?
körülírás
je ne sais pas exactement ça, mais c'est quelque chose
példa megnevezése
tiens, par exemple, c'est le cas de...
témaváltás
d'autre part, d'ailleurs, avez-vous vu? avez-vous entendu?

Nyelvi előkészítővel induló emelt szintű nyelvi képzés
9.Ny évfolyam (5 óra)
Kiemelt témakörök:
Személyes vonatkozások, család
A tanuló személye. Személyes tervek. Családi élet, családi kapcsolatok.
A családi élet mindennapjai, otthoni teendők. Napirend
Ember és társadalom
Emberek külső és belső jellemzése. Baráti kör, közös programok. A tizenévesek világa: kapcsolat a kortársakkal,
felnőttekkel. Ünnepek, családi ünnepek. Öltözködés, divat.
Hasonlóságok és különbségek az emberek között, tolerancia, pl. idősek, fogyatékkal élők.
Konfliktusok és kezelésük. Társadalmi szokások nálunk és a célországokban.
Környezetünk
Az otthon, a lakóhely és környéke (a lakószoba, a lakás, a ház bemutatása)
Kiadó szoba; albérlet-keresés itthon és külföldön. Útbaigazítás.
A lakóhely nevezetességei, szolgáltatások, szórakozási lehetőségek. Növények és állatok a környezetünkben.
Környezetvédelem a szűkebb környezetünkben. Felelős állattartás, állatok örökbe fogadása, annak segítése
Nemzeti Parkok, állatkert Szelektív hulladékgyűjtés. Időjárás, éghajlat.
Az iskola
Saját iskolájának bemutatása. Tantárgyak, órarend, érdeklődési kör. Az ismeretszerzés különböző módjai.
A nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe, fontossága. Az internet szerepe az iskolában, a tanulásban.
Az iskolai élet tanuláson kívüli eseményei. Iskolai hagyományok.
A munka világa
Diákmunka, nyári munkavállalás. Foglalkozások és a szükséges kompetenciák.
Pályaválasztás, továbbtanulás vagy munkába állás. Távmunka kisgyermek mellett.
Életmód
Napirend, időbeosztás.
Az egészséges életmód (a helyes és a helytelen táplálkozás, a testmozgás szerepe az egészség megőrzésében,
testápolás). Egészséges és egészségtelen táplálékok. Életünk és a stressz. Ételek, kedvenc ételek, sütés-főzés.
Étkezés családban, iskolai menzán, éttermekben. Gyakori betegségek, sérülések, baleset; azok megelőzése.
Gyógykezelés (orvosnál). Életmód nálunk és a célországokban.
Szabadidő, művelődés, szórakozás
Szabadidős elfoglaltságok, hobbik. Színház, mozi, koncert, kiállítás, múzeum stb. Sportolás, kedvenc sport, iskolai
sport. Olvasás, rádió, tévé, számítógép, internet. Az infokommunikáció szerepe a mindennapokban.
Kulturális és sportélet nálunk és a célországokban.
Utazás, turizmus
A közlekedés eszközei, lehetőségei, a tömegközlekedés, a kerékpáros közlekedés.
Útbaigazítás. Nyaralás itthon, illetve külföldön. Utazási előkészületek, egy utazás megtervezése, megszervezése.
Az egyéni és a társas utazás előnyei és hátrányai. Szálláslehetőségek (camping, ifjúsági szállás, szálloda, bérelt
lakás vagy ház, lakáscsere stb.). Turisztikai célpontok.
Tudomány és technika.
A technikai eszközök szerepe a mindennapi életben.
Az internet szerepe a magánéletben, a tanulásban és a munkában.
Gazdaság és pénzügyek
A pénz szerepe a mindennapokban. Vásárlás, szolgáltatások (például posta, bank)

Fogalomkörök
Fogalomkörök
Létezés kifejezése
Cselekvések – jelen idő, a 3. csoportba
tartozó
igék
ragozása
jelenben;

Fogalomkörök nyelvi kifejezése
(ne pas) être, y a-t-il (encore)? il (n’)y a (pas / plus)
se passer, se trouver, exister
il pleut, je fais, tu parles,elle lit, je vais partir

közvetlen jövő
Birtoklás kifejezése: az avoir ige
ragozása, a de viszonyszóval; birtokos
névelővel,
Térbeli viszonyok:
Időbeli viszonyok: időpont, nap, hónap,
év, dátum kifejezése, ill. egyéb
időhatározó szók

Mennyiségi viszonyok – a főnév /
melléknév többes száma
Minőségi viszonyok: a
egyezetése; a főnév neme

melléknév;

Esetviszonyok
Modalitás: felszólitó mód
Módbeli segédigék: pouvoir, vouloir
Szövegösszetartó eszközök: névelők és
nemük, részelő névelő, birtokos
determináns, viszonyszók, határozószók

(ne pas) avoir, le chat de Yasmine, il (n’)est (pas) à moi
c’est mon chat
où? là, à, en, dans, sous/sur, derrière/devant, tout droit, à gauche / à droite,
au milieu, à côté, en face, pas loin, tout près, d’où? de l’école
A quelle heure ? quand ? aujourd’hui, demain, hier, mardi prochain, en mai,
maintenant, avant / après, tôt, tard, le week-end, dernier, ce matin, cet
après-midi, ce soir, en été, il y a, pendant, longtemps, à midi et demi, dans,
à ce moment-là, depuis, en, seulement, quelquefois, toujours d’abord, puis,
enfin, quand
Combien ? 1000, beaucoup / peu / assez (de), pas de, gramme, kilo,
bouteille, paquet, tranche, plus, moins, les enfants
quel âge ? avoir X ans, jeune, comment ? grand / petit, joli, une jolie robe,
gros / mince, faible / fort, beau/ /laid, sale/propre, timide, gentil /
antipathique, modeste / agressif, généreux / égoiste, blanc, facile / difficile,
ennuyeux / intéressant, interdit, long, court, , chaud / froid, cher / bon
marché, vite,
lentement,(très) bien / mal, bon / mauvais, premier
je le regarde, tu lui demandes, ne le regarde pas, écris-lui, je ne le lui ai pas
dit, je pense à eux
ouvre, ferme, écoute, je voudrais, tu peux
un, une, des; le, la, l’, les; du, de la, de; mon, ma, mes, ton..., son..., ce, cet,
cette, ces; je, tu, il / elle, nous, vous, ils /elles; moi, toi, lui, elle, nous, vous,
eux,elles; en, y, on, quelqu’un, quelque chose, qui, que, où,

Kommunikációs szándékok
Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok
megszólítás

pardon, monsieur / madame, s’il vous / te plaît, vous ętes bien monsieur?

köszönés, elköszönés

salut, bonjour monsieur, au revoir madame, á demain,
á mardi, á ce soir, á bientôt, á plus tard
bemutatás, bemutatkozás
c’est Luc je te présente / je vous présente,
moi, je m’appelle, je suis le frere de, enchanté monsieur
érdeklődés hogylét iránt és arra ça va? vous allez bien? ça va mieux?
reagálás
ça va bien, merci, pas trop mal, super bien
engedélykérés és arra reagálás
je peux?
bien sűr (mais), je vous / t’en prie, si tu veux / vous voulez
köszönet és arra reagálás
merci beaucoup, il n’y a pas de quoi, je vous / t’en prie,
avec plaisir
bocsánatkérés és arra reagálás
pardon, excuse-moi / excusez-moi, monsieur / madame
ça ne fait rien, ce n'est pas grave, il n’y a pas de mal,
je vous / t’en prie
gratuláció, jó kívánságok és arra joyeux anniversaire, bonne chance, joyeuses fętes de...
reagálás
merci beaucoup (de tes/vos voeux), tu es/vous ętes gentil
személyes levélben megszólítás és cher Jean-Marc, chčre Michčle,
elbúcsúzás
bisous, grosses bises, á bientôt
Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok
sajnálkozás
öröm

je regrette, je suis désolé
je suis ravi

elégedettség, elégedetlenség
csodálkozás
remény
bánat
bosszúság

content / triste, heureux / malheureux, agréable / désagréable,
aller bien / mal
tiens, dis donc
j'espere
je suis (tres) triste
mais enfin, ça alors

Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok
véleménykérés és arra reagálás
valaki igazának az elismerése
egyetértés, egyet nem értés
tetszés nem tetszés
akarat, kívánság
képesség, lehetőség
szükségesség
ígéret
dicséret, kritika

tu aimes, tu veux, tu trouves ça? qu’est-ce que tu en penses? ça s'est bien
passé?
super, pas mal, pas trop intéressant, je pense que, c'était bien
tu as raison
oui, non, d’accord, bien sűr, (mais) non, (ce n’est) pas ça excellente idée,
comme tu veux, pas question, pas maintenant
j'aime beaucoup, un peu, pas du tout, c’est bien,
j’adore / je déteste, je préfere, c’est génial, il est sans intéret
je veux, j’aimerais, je souhaite
on peut, il est possible
vous devez, il faut
c'est promis, je te / vous promets
bravo, félicitation, ce n'est pas tout á fait ça

Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok
dolgok, személyek megnevezése

voilá,qui est-ce? qu’est-ce que c’est? comment est-il?
ce (ne) sont (pas) mes amis / c'est mon chat, il (ne) sont (pas) sympas / il est
noir, beau, mais cher,
c'est quelque chose qui, c'est quelqu'un qui
események leírása
cet apres-midi, il y a une semaine
információkérés, információadás oů est-il? il (n’) est (pas) lá, qu'est-ce que tu fais? je travaille,
tu joues avec qui? je (ne) joue avec (pas) lui, quand est-ce
qu’on va sortir? ce soir, dis-moi / dites-moi comment?
pour aller á? c’est simple, tu vas / vous allez
igenlő vagy nemleges válasz
oui / non, c’est ça / ce n’est pas ça
en effet, pas tout á fait, pas du tout
tudás, nem tudás
je (ne) sais (pas), je (ne) peux (pas)
bizonyosság, bizonytalanság
certainement, surement, absolument, peut-être
A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok
kérés
tiltás, felszólítás
javaslat és arra reagálás
meghívás és arra reagálás
kínálás és arra reagálás

je voudrais, s'il te / vous plaît
il est interdit, (ne) fais / faites (pas)
j’ai une idée, pouvez-vous, voulez-vous,
c’est une bonne idée, (mais...) avec plaisir, (mais...)
tu viens? ça te dit?
volontiers, malheureusement je ne peux pas, pourquoi pas
tu veux? prenez-en encore, je veux bien, non, merci,
tu es/vous ętes gentil, mais je n’ai plus faim

Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok
visszakérdezés, ismétléskérés
nem értés
betűzés kérése, betűzés
felkérés érthetőbb beszédre

c’est (bien) ça? peux-tu / pouvez-vous répéter
je ne comprends pas, je n'ai pas bien compris
comment ça s’écrit, s.v.p.? C comme Cécile
un peu plus lentement s.v.p., un peu plus haut s.v.p.
9. évfolyam (5 óra)

Kiemelt témakörök:
Személyes vonatkozások, család
A tanuló személye. Személyes tervek. Családi élet, családi kapcsolatok.
A családi élet mindennapjai, otthoni teendők. Napirend
Ember és társadalom
Emberek külső és belső jellemzése. Baráti kör, közös programok. A tizenévesek világa: kapcsolat a kortársakkal,
felnőttekkel. Ünnepek, családi ünnepek. Öltözködés, divat.
Hasonlóságok és különbségek az emberek között, tolerancia, pl. idősek, fogyatékkal élők.
Konfliktusok és kezelésük. Társadalmi szokások nálunk és a célországokban.
Környezetünk
Az otthon, a lakóhely és környéke (a lakószoba, a lakás, a ház bemutatása)
Kiadó szoba; albérlet-keresés itthon és külföldön. Útbaigazítás.
A lakóhely nevezetességei, szolgáltatások, szórakozási lehetőségek. Növények és állatok a környezetünkben.
Környezetvédelem a szűkebb környezetünkben. Felelős állattartás, állatok örökbe fogadása, annak segítése
Nemzeti Parkok, állatkert Szelektív hulladékgyűjtés. Időjárás, éghajlat.
Az iskola
Saját iskolájának bemutatása. Tantárgyak, órarend, érdeklődési kör. Az ismeretszerzés különböző módjai.
A nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe, fontossága. Az internet szerepe az iskolában, a tanulásban.
Az iskolai élet tanuláson kívüli eseményei. Iskolai hagyományok.
A munka világa
Diákmunka, nyári munkavállalás. Foglalkozások és a szükséges kompetenciák.
Pályaválasztás, továbbtanulás vagy munkába állás. Távmunka kisgyermek mellett.
Életmód
Napirend, időbeosztás.
Az egészséges életmód (a helyes és a helytelen táplálkozás, a testmozgás szerepe az egészség megőrzésében,
testápolás). Egészséges és egészségtelen táplálékok. Életünk és a stressz. Ételek, kedvenc ételek, sütés-főzés.
Étkezés családban, iskolai menzán, éttermekben. Gyakori betegségek, sérülések, baleset; azok megelőzése.
Gyógykezelés (orvosnál). Életmód nálunk és a célországokban.
Szabadidő, művelődés, szórakozás
Szabadidős elfoglaltságok, hobbik. Színház, mozi, koncert, kiállítás, múzeum stb. Sportolás, kedvenc sport, iskolai
sport. Olvasás, rádió, tévé, számítógép, internet. Az infokommunikáció szerepe a mindennapokban.
Kulturális és sportélet nálunk és a célországokban.
Utazás, turizmus
A közlekedés eszközei, lehetőségei, a tömegközlekedés, a kerékpáros közlekedés.
Útbaigazítás. Nyaralás itthon, illetve külföldön. Utazási előkészületek, egy utazás megtervezése, megszervezése.
Az egyéni és a társas utazás előnyei és hátrányai. Szálláslehetőségek (camping, ifjúsági szállás, szálloda, bérelt
lakás vagy ház, lakáscsere stb.). Turisztikai célpontok.
Tudomány és technika.
A technikai eszközök szerepe a mindennapi életben.
Az internet szerepe a magánéletben, a tanulásban és a munkában.
Gazdaság és pénzügyek
A pénz szerepe a mindennapokban. Vásárlás, szolgáltatások (például posta, bank)

Fogalomkörök
Fogalomkörök
Létezés kifejezése être / il y a közti
különbség
Cselekvések: visszaható igék; passé
composé / imparfait; futur; személytelen
szerkezetek
Birtoklás kifejezése az avoir ige passé
composéban /imparfait-ben, ill. futurben
Térbeli viszonyok: helyhatározózók

Időbeli viszonyok – időhatározók

Mennyiségi viszonyok
Minőségi viszonyok – hasonlítás: közép, ill. felsőfok;

Esetviszonyok
Modalitás devoir, falloir
Szövegösszetartó
eszközök
mutató
névmások; határozatlan névmások

Fogalomkörök nyelvi kifejezése
(ne pas) être, y a-t-il (encore)? il (n’)y a (pas / plus)
se passer, se trouver, exister
il pleut, il fera beau, s'il neige nous allons sans les Alpes, il se lave, j’ai
parlé, je suis allé(e), il pleuvait
(ne pas) avoir, le chat de Yasmine, il (n’)est (pas) à moi; je n’ai pas de la
chance; Ils ont eu un problème; J’avais un oiseau, tu auras un livre,
où? là, à, dans, sous/sur, derrière/devant, tout droit, à gauche / à droite, au
milieu, à côté, en face, pas loin, tout près, partout, autour de, d’un côté, de
l’autre côté, le long de, au bord de, quelque part, au bout (de), d’où ? de
l’école
A quelle heure ? Quand ? aujourd’hui, demain, hier, mardi prochain, en
mai, maintenant, avant / après, tôt, tard, le week-end, dernier, ce matin, cet
après-midi, ce soir, en été, il y a, pendant, longtemps, à midi et demi, dans,
à ce moment-là, depuis, en, seulement, quelquefois, toujours, d’abord, puis,
enfin, ), autrefois quand, avant, déjà, (pas) encore, ne… plus, ne…jamais,
toujours, pas toujours, toujours pas
combien? 1000, beaucoup / peu / assez (de), pas de, gramme, kilo, bouteille,
paquet, tranche, plus, moins, environ, à peu près, il fera X degré
quel âge ? avoir X ans, jeune, comment ? grand / petit, joli, gros / mince,
faible / fort, beau/ /laid, sale/propre, timide, gentil / antipathique, modeste /
agressif, généreux / égoiste, blanc, facile / difficile, ennuyeux / intéressant,
interdit, long, court, en bois / coton / lain / papier / plastique, en forme de,
rond, rectangulaire, chaud / froid, cher / bon marché, vite, Marie est plus
belle que son amie, Jean est moins gentil que Paul; ; Elle parle aussi bien
l’anglais que l’allemand; il est rapide comme l’éclair
lentement,(très) bien / mal, mieux, bon / mauvais, meilleur, premier
je le regarde, tu lui demandes, ne le regarde pas, écris-lui, je ne le lui ai pas
dit, je pense à eux
ouvre, ferme, écoute, je voudrais, tu dois rentrer; il faut le faire; n’ayant
plus de travail, il rentre; il écoute de la musique en travaillant
un, une, des; le, la, l’, les; du, de la, de; mon, ma, mes, ton..., son..., ce, cet,
cette, ces; je, tu, il / elle, nous, vous, ils /elles; moi, toi, lui, elle, nous, vous,
eux,elles; en, y, on, quelqu’un, quelque chose, qui, que, où, dont, celui,
celle, ceux, celles, et, mais, donc, alors, non plus, quand même, car, tout-e;
comme, pour, puisque, si, ainsi, cependant, même si, en effet, malgré que,
bien que quelque chose / quelqu’un; ne…rien; ne….personne

Kommunikációs szándékok
Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok
megszólítás
köszönés, elköszönés

pardon, monsieur / madame, s’il vous / te plaît, vous ętes bien monsieur?

salut, bonjour monsieur, au revoir madame, á demain,
á mardi, á ce soir, á bientôt, á plus tard
bemutatás, bemutatkozás
c’est Luc je te présente / je vous présente,
moi, je m’appelle, je suis le frere de, enchanté monsieur
érdeklődés hogylét iránt és arra ça va? vous allez bien? ça va mieux?
reagálás
ça va bien, merci, pas trop mal, super bien
engedélykérés és arra reagálás
je peux?
bien sűr (mais), je vous / t’en prie, si tu veux / vous voulez
köszönet és arra reagálás
merci beaucoup, il n’y a pas de quoi, je vous / t’en prie,
avec plaisir

bocsánatkérés és arra reagálás

pardon, excuse-moi / excusez-moi, monsieur / madame
ça ne fait rien, ce n'est pas grave, il n’y a pas de mal,
je vous / t’en prie
gratuláció, jó kívánságok és arra joyeux anniversaire, bonne chance, joyeuses fętes de...
reagálás
merci beaucoup (de tes/vos voeux), tu es/vous ętes gentil
személyes levélben megszólítás és cher Jean-Marc, chčre Michčle,
elbúcsúzás
bisous, grosses bises, á bientôt
Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok
sajnálkozás
öröm
elégedettség, elégedetlenség
csodálkozás
remény
bánat
bosszúság

je regrette, je suis désolé
je suis ravi
content / triste, heureux / malheureux, agréable / désagréable,
aller bien / mal
tiens, dis donc
j'espere
je suis (tres) triste
mais enfin, ça alors

Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok
véleménykérés és arra reagálás
valaki igazának az elismerése
egyetértés, egyet nem értés
tetszés nem tetszés
akarat, kívánság
képesség, lehetőség
szükségesség
ígéret
dicséret, kritika

tu aimes, tu veux, tu trouves ça? qu’est-ce que tu en penses? ça s'est bien
passé?
super, pas mal, pas trop intéressant, je pense que, c'était bien
tu as raison
oui, non, d’accord, bien sűr, (mais) non, (ce n’est) pas ça excellente idée,
comme tu veux, pas question, pas maintenant
j'aime beaucoup, un peu, pas du tout, c’est bien,
j’adore / je déteste, je préfere, c’est génial, il est sans intéret
je veux, j’aimerais, je souhaite
on peut, il est possible
vous devez, il faut
c'est promis, je te / vous promets
bravo, félicitation, ce n'est pas tout á fait ça

Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok
dolgok, személyek megnevezése

voilá,qui est-ce? qu’est-ce que c’est? comment est-il?
ce (ne) sont (pas) mes amis / c'est mon chat, il (ne) sont (pas) sympas / il est
noir, beau, mais cher,
c'est quelque chose qui, c'est quelqu'un qui
események leírása
cet apres-midi, il y a une semaine
információkérés, információadás ou est-il? il (n’) est (pas) lá, qu'est-ce que tu fais? je travaille,
tu joues avec qui? je (ne) joue avec (pas) lui, quand est-ce
qu’on va sortir? ce soir, dis-moi / dites-moi comment?
pour aller á? c’est simple, tu vas / vous allez
igenlő vagy nemleges válasz
oui / non, c’est ça / ce n’est pas ça
en effet, pas tout á fait, pas du tout
tudás, nem tudás
je (ne) sais (pas), je (ne) peux (pas)
bizonyosság, bizonytalanság
certainement, surement, absolument, peut-être

A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok
kérés
tiltás, felszólítás
javaslat és arra reagálás
meghívás és arra reagálás
kínálás és arra reagálás

je voudrais, s'il te / vous plaît
il est interdit, (ne) fais / faites (pas)
j’ai une idée, pouvez-vous, voulez-vous,
c’est une bonne idée, (mais...) avec plaisir, (mais...)
tu viens? ça te dit?
volontiers, malheureusement je ne peux pas, pourquoi pas
tu veux? prenez-en encore, je veux bien, non, merci,
tu es/vous ętes gentil, mais je n’ai plus faim

Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok
visszakérdezés, ismétléskérés
nem értés
betűzés kérése, betűzés
felkérés érthetőbb beszédre

c’est (bien) ça? peux-tu / pouvez-vous répéter
je ne comprends pas, je n'ai pas bien compris
comment ça s’écrit, s.v.p.? C comme Cécile
un peu plus lentement s.v.p., un peu plus haut s.v.p.

10. évfolyam (5 óra)
Kiemelt témakörök
Személyes vonatkozások, család
A tanuló személye. Személyes tervek. Családi élet, családi kapcsolatok.
A családi élet mindennapjai, otthoni teendők. Jókívánságok
Ember és társadalom
Emberek külső és belső jellemzése. Baráti kör, együttes programok, „bulik”.
A tizenévesek világa: kapcsolat a kortársakkal, felnőttekkel.
Női és férfi szerepek, ismerkedés, házasság.
Ünnepek, családi ünnepek, a Zene Ünnepe.
Öltözködés, divat. Hasonlóságok és különbségek az emberek között, tolerancia, pl. fogyatékkal élők.
Konfliktusok és kezelésük. A kommunikáció minden formája, tömegkommunikációs eszközök.
Társadalmi szokások nálunk és a célországokban.
Környezetünk
Az otthon, a lakóhely és környéke (a lakószoba, a lakás, a ház bemutatása).
A lakóhely nevezetességei, szolgáltatások, szórakozási lehetőségek.
Növények és állatok a környezetünkben. Környezetvédelem a szűkebb környezetünkben.
Szelektív hulladékgyűjtés. Időjárás, éghajlat.
Az iskola
Saját iskolájának bemutatása (sajátosságok, például. szakmai képzés, tagozat).
Tantárgyak, órarend, érdeklődési kör, tanulmányi munka.
Az ismeretszerzés különböző módjai. A nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe, fontossága.
Az internet szerepe az iskolában, a tanulásban. Az iskolai élet tanuláson kívüli eseményei.
Iskolai hagyományok. Csereút.
A munka világa
Diákmunka, nyári munkavállalás. Foglalkozások és a szükséges kompetenciák.
Pályaválasztás, továbbtanulás vagy munkába állás.
Életmód
Napirend, időbeosztás.
Az egészséges életmód (a helyes és a helytelen táplálkozás, a testmozgás szerepe az egészség megőrzésében,
testápolás). Egészséges és egészségtelen táplálékok. Életünk és a stressz.
Ételek, kedvenc ételek, sütés-főzés.
Étkezés családban, iskolai menzán, éttermekben, gyorséttermekben
Gyakori betegségek, sérülések, (sport)baleset. Gyógykezelés (orvosnál). Életmód nálunk és a célországokban.

Szabadidő, művelődés, szórakozás
Szabadidős elfoglaltságok, hobbik. Színház, mozi, koncert, kiállítás stb. Múzeumok; múzeumok éjszakája.
Sportolás, kedvenc sport, iskolai sport. Olvasás, rádió, tévé, számítógép, internet. Saját blog, weboldal.
Az infokommunikáció szerepe a mindennapokban.
Kulturális és sportélet nálunk és a célországokban.
Utazás, turizmus
A közlekedés eszközei, lehetőségei, a tömegközlekedés, a kerékpáros közlekedés.
Útbaigazítás. Nyaralás itthon, illetve külföldön. Utazási előkészületek, egy utazás megtervezése, megszervezése.
Az egyéni és a társas utazás előnyei és hátrányai.
Szálláslehetőségek (camping, ifjúsági szállás, szálloda, bérelt lakás vagy ház, lakáscsere stb.).
Turisztikai célpontok; a célország főbb nevezetességeinek megismerése.
Tudomány és technika
Népszerű tudományok, ismeretterjesztés. A technikai eszközök szerepe a mindennapi életben.
Az internet szerepe a magánéletben, a tanulásban és a munkában.
Gazdaság és pénzügyek
A pénz szerepe a mindennapokban. Vásárlás, szolgáltatások (például posta, bank). Bankkártya; használata.
Fogalomkörök
Fogalomkörök

Fogalomkörök nyelvi kifejezése

Létezés kifejezése
Cselekvések
szenvedő szerkezet,
feltételes jelen; l’accord du participe
passé; függő beszéd (jelen), műveltető
Birtoklás kifejezése
névmások

–

a

birtokos

Térbeli viszonyok

Időbeli viszonyok:

Mennyiségi viszonyok:
Minőségi viszonyok – hasonlítás: közép-,
ill. felsőfok;
A határozószók képzése;

Esetviszonyok:
Modalitás–impératif:
être,
avoir
subjonctif; jelen feltételes; gérondif; a
műveltető

(ne pas) être, y a-t-il (encore)? il (n’)y a (pas / plus)
se passer, se trouver, exister
il pleut, il fera beau, s'il neige nous allons sans les Alpes
si tu voulais, tu pourrais; fais venir un médecin, les vacances sont commencées,
le travail est terminé ; n’ayant plus de travail, il rentre
il écoute de la musique en travaillant, , il dit qu'il est malade
(ne pas) avoir, le chat de Yasmine, il (n’)est (pas) à moi; ; je n’ai pas de la
chance; Ils ont eu un problème; J’avais un oiseau, tu auras un livre, c’est le
mien
Où ? là, à, dans, sous/sur, derrière/devant, tout droit, à gauche / à droite, au
milieu, à côté, en face, pas loin, tout près, partout, autour de, d’un côté, de
l’autre côté, le long de, au bord de, quelque part, au bout (de), au fond (de), au
sommet (de),aux environs (de), n’importe où, vers, au nord, dans l'ouest, d’où?
de l’école
A quelle heure ? quand ? aujourd’hui, demain, hier, mardi prochain, en mai,
maintenant, avant / après, tôt, tard, le week-end, dernier, ce matin, cet aprèsmidi, ce soir, en été, il y a, pendant, longtemps, à midi et demi, dans, à ce
moment-là, depuis, en, seulement, quelquefois, toujours, d’habitude, une
fois(par), autrefois, d’abord, puis, enfin, quand, avant / pendant que, en même
temps que de temps en temps, l plupart du temps, tout à l’heure, une semaine
sur deux
Combien ? 1000, beaucoup / peu / assez (de), pas de, gramme, kilo, bouteille,
paquet, tranche, plus, moins,
une douzaine, environ, à peu près, il fera X degré
quel âge ? avoir X ans, jeune, comment? grand / petit, joli, gros / mince, faible
/ fort, beau/ /laid, sale/propre, timide, gentil / antipathique, modeste / agressif,
généreux / égoiste, blanc, facile / difficile, ennuyeux / intéressant, interdit,
long, court, en bois / coton / lain / papier / plastique, en forme de, rond,
rectangulaire, chaud / froid, cher / bon marché, vite,Marie est plus belle que
son amie; Jean est moins gentil que Paul; Elle parle aussi bien l’anglais que
l’allemand. ; il est rapide comme l’éclair de plus en plus; Plus…, plus…
lentement,(très) bien / mal, mieux, bon / mauvais, meilleur, premier
je le regarde, tu lui demandes, ne le regarde pas, écris-lui, je ne le lui ai pas dit,
je pense à eux; je lui en donne; il nous y emmène
Ouvre, ferme, écoute, je voudrais, tu dois, il faut que tu boives beaucoup d'eau,
si tu voulais, tu pourrais, sois immobile, n’aie pas peur
fais venir un médecin, les vacances sont commencées,
le travail terminé / n’ayant plus de travail, il rentre

il écoute de la musique en travaillant
Szövegösszetartó eszközök, határozatlan un, une, des; le, la, l’, les; du, de la, de; mon, ma, mes, ton..., son..., ce, cet,
névmások, vonatkozó névmások
cette, ces; je, tu, il / elle, nous, vous, ils /elles; moi, toi, lui, elle, nous, vous,
eux,elles; en, y, on, quelqu’un, quelque chose, qui, que, où, dont, : tout-e,
même celui, celle, ceux, celles, et, mais, donc, alors, non plus, quand même,
car, comme, pour, puisque, si, ainsi, cependant, même si, en effet, malgré
que,bien que : lequel, etc.; qui / que, où, sans
11. évfolyam (5 óra)
Kiemelt témakörök
Személyes vonatkozások, család
A tanuló személye, életrajza, életének fontos állomásai.
Személyes tervek. Családi élet, családi kapcsolatok. A családi élet mindennapjai, otthoni teendők.
Generációk; az idősek tisztelete, az élet régen.
Ember és társadalom
Emberek külső és belső jellemzése. Baráti kör.
A tizenévesek világa: kapcsolat a kortársakkal, felnőttekkel.
Női és férfi szerepek, ismerkedés, házasság. Ünnepek, családi ünnepek.
Öltözködés, divat. Hasonlóságok és különbségek az emberek között, tolerancia, pl. fogyatékkal élők.
Konfliktusok és kezelésük. Társadalmi szokások nálunk és a célországokban.
Környezetünk
Az otthon, a lakóhely és környéke (a lakószoba, a lakás, a ház bemutatása).
A lakóhely nevezetességei, szolgáltatások, szórakozási lehetőségek.
Növények és állatok a környezetünkben. Környezetvédelem a szűkebb környezetünkben.
Szelektív hulladékgyűjtés. Passzív ház. Időjárás, éghajlat.
Az iskola
Saját iskolájának bemutatása (sajátosságok, például. szakmai képzés, tagozat).
Tantárgyak, órarend, érdeklődési kör, tanulmányi munka.
Az ismeretszerzés különböző módjai. A nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe, fontossága.
Az internet szerepe az iskolában, a tanulásban. Az iskolai élet tanuláson kívüli eseményei.
Iskolai hagyományok. Egyetemista élet, ösztöndíj-lehetőségek itthon és külföldön.
A munka világa
Diákmunka, nyári munkavállalás itthon és külföldön.
Foglalkozások és a szükséges kompetenciák; nem „szokványos” foglalkozások.
Pályaválasztás, továbbtanulás vagy munkába állás, a kettő párhuzamosan.
Önéletrajz, állásinterjú. Munkanélküliség.
Életmód
Napirend, időbeosztás.
Az egészséges életmód (a helyes és a helytelen táplálkozás, a testmozgás szerepe az egészség megőrzésében,
testápolás). Életünk és a stressz. Ételek, kedvenc ételek, sütés-főzés. Étkezés családban, iskolai menzán, éttermekben.
Gyakori betegségek, sérülések, baleset. Gyógykezelés (orvosnál).
Életmód nálunk és a célországokban.
Szabadidő, művelődés, szórakozás
Szabadidős elfoglaltságok, hobbik. Színház, mozi, koncert, kiállítás stb. Sportolás, kedvenc sport, iskolai sport.
Olvasás, rádió, tévé, számítógép, internet. Az infokommunikáció szerepe a mindennapokban.
Kulturális és sportélet nálunk és a célországokban.
Utazás, turizmus
A közlekedés eszközei, lehetőségei, a tömegközlekedés, a kerékpáros közlekedés.
Nyaralás itthon, illetve külföldön. Utazási előkészületek, egy utazás megtervezése, megszervezése.
Az egyéni és a társas utazás előnyei és hátrányai.
Szálláslehetőségek (camping, ifjúsági szállás, szálloda, bérelt lakás vagy ház, lakáscsere stb.).
Turisztikai célpontok.
Tudomány és technika
Népszerű tudományok, ismeretterjesztés. A technikai eszközök szerepe a mindennapi életben.
Az internet szerepe a magánéletben, a tanulásban és a munkában.

Gazdaság és pénzügyek
Családi gazdálkodás. Zsebpénz. A pénz szerepe a mindennapokban. Vásárlás, szolgáltatások (például posta, bank).
Fogyasztás, reklámok.

Fogalomkörök
Fogalomkörök
Létezés kifejezése

Fogalomkörök nyelvi kifejezése

(ne pas) être, y a-t-il (encore)? il (n’)y a (pas / plus)
se passer, se trouver, exister
Cselekvések : plus-que parfait, subjonctif, il pleut, il fera beau, s'il neige nous allons sans les Alpes
függő beszéd; feltételes múlt
si tu voulais, tu pourrais, si j’avais su, je serais venu,
fais venir un médecin, les vacances sont commencées,
le travail terminé / n’ayant plus de travail, il rentre
il écoute de la musique en travaillant, merci de m’avoir appelé, il a dit qu'il
était malade, que Gauguin était né en Bretagne, que l'été prochain son ami
viendrait le voir
je lui dirai quand il sera arrivé
Birtoklás kifejezése
(ne pas) avoir, le chat de Yasmine, il (n’)est (pas) à moi
c’est le mien
Térbeli viszonyok:
Où ? là, à, dans, sous/sur, derrière/devant, tout droit, à gauche / à droite, au
milieu, à côté, en face, pas loin, tout près, partout, autour de, d’un côté, de
l’autre côté, le long de, au bord de, quelque part, au bout (de), au fond (de), au
sommet (de),aux environs (de), n’importe où, vers, au nord, dans l'ouest, d’où?
de l’école au-dessous de; au dessus de; par dessous; par-dessus
Időbeli viszonyok
A quelle heure? quand? aujourd’hui, demain, hier, mardi prochain, en mai,
maintenant, avant / après, tôt, tard, le week-end, dernier, ce matin, cet aprèsmidi, ce soir, en été, il y a, pendant, longtemps, à midi et demi, dans, à ce
moment-là, depuis, en, seulement, quelquefois, toujours, d’habitude, une
fois(par), autrefois, d’abord, puis, enfin, quand, avant / pendant que, en même
temps que, jusqu'à ce que, il a dit qu'il était malade, que Gauguin était né en
Bretagne, que l'été prochain son ami viendrait le voir : tantôt… tantôt,
je lui dirai quand il sera arrivé
Mennyiségi viszonyok
combien? 1000, beaucoup / peu / assez (de), pas de, gramme, kilo, bouteille,
paquet, tranche, plus, moins,
une douzaine, environ, à peu près, il fera X degré
Minőségi viszonyok
quel âge ? avoir X ans, jeune, comment? grand / petit, joli, gros / mince, faible
/ fort, beau/ /laid, sale/propre, timide, gentil / antipathique, modeste / agressif,
généreux / égoiste, blanc, facile / difficile, ennuyeux / intéressant, interdit,
long, court, en bois / coton / lain / papier / plastique, en forme de, rond,
rectangulaire, chaud / froid, cher / bon marché, vite, Marie est plus belle que
son amie; Jean est moins gentil que Paul; Elle parle aussi bien l’anglais que
l’allemand. ; il est rapide comme l’éclair de plus en plus; Plus…, plus…
lentement,(très) bien / mal, mieux, bon / mauvais, meilleur, premier
Esetviszonyok
je le regarde, tu lui demandes, ne le regarde pas, écris-lui, je ne le lui ai pas dit,
je pense à eux
Modalitás
subjonctif, feltételes múlt, Ouvre, ferme, écoute, je voudrais, tu dois, il faut que tu boives beaucoup d'eau,
participe présent
si tu voulais, tu pourrais,
si j’avais su, je serais venu, fais venir un médecin, les vacances sont
commencées,
le travail terminé / n’ayant plus de travail, il rentre
il écoute de la musique en travaillant
Szövegösszetartó eszközök –ok- és un, une, des; le, la, l’, les; du, de la, de; mon, ma, mes, ton..., son..., ce, cet,
következmény kifejezése
cette, ces; je, tu, il / elle, nous, vous, ils /elles; moi, toi, lui, elle, nous, vous,
eux,elles; en, y, on, quelqu’un, quelque chose, qui, que, où, dont, celui, celle,
ceux, celles, et, mais, donc, alors, non plus, quand même, car, comme, pour,
puisque, si, ainsi, cependant, même si, en effet, malgré que,bien que: or,
Kommunikációs szándékok

Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok á un de ces jours
megszólítás
köszönés, elköszönés
bemutatás, bemutatkozás
telefonálásnál bemutatkozás és
elköszönés
személyes levélben megszólítás és
elbúcsúzás
érdeklődés hogylét iránt és arra
reagálás
engedélykérés és arra reagálás
köszönet és arra reagálás
bocsánatkérés és arra reagálás
gratuláció, jó kívánságok és arra
reagálás

s’il vous / te plaît, pardon, monsieur, vous ętes bien le nouveau professeur
d'anglais?
salut, bonjour monsieur, au revoir madame, á demain,
á mardi, á ce soir, á bientôt, á plus tard, á tout á l’heure
c’est Luc, je te présente / je vous présente, permettez-moi de vous présenter
moi, je m’appelle, je suis le frere de, enchanté monsieur
c'est Marie-Jeanne á l'appareil
au revoir, monsieur, alors á la prochaine fois
cher Jean-Marc, ma chčre Michele,
bisous, grosses bises, á bientôt, je t'embrasse
ça va? vous allez bien? ça va mieux?
ça va bien / pas trop mal / merveilleusement bien, merci ça ne va pas du
tout
je peux?
bien sur (mais), je vous / t’en prie, si tu veux / vous voulez
merci beaucoup/infiniment, il n’y a pas de quoi,
je vous / t’en prie, avec plaisir, je vous remercie, madame
pardon, excuse-moi / excusez-moi, monsieur / madame
ça ne fait rien, ce n'est pas grave, il n’y a pas de mal,
je vous / t’en prie, n'en parlons plus
joyeux anniversaire, bonne chance / soirée, bon voyage, passer de bonnes
vacances, joyeuses fętes de,
je te / vous félicite, merci beaucoup (de tes/vos voeux),
tu es/vous ętes gentil, je te / vous remercie de

Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok
sajnálkozás
öröm
elégedettség, elégedetlenség
csodálkozás
remény
bánat
bosszúság

je regrette, je suis vraiment désolé
je suis ravi, quel plaisir / quelle joie!
content/triste, heureux/malheureux, agréable/désagréable, aller bien/mal
tiens, dis donc, vraiment? alors lŕ! quelle surprise!
j'espere, tu y crois?
je suis (tres) triste / désespéré
mais enfin, ça alors, zut alors, mince

Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok
véleménykérés és arra reagálás

tu aimes, tu veux, tu trouves ça? ça te plaît? á ton avis?
qu’est-ce que tu en penses? ça s'est bien passé?
super, pas mal, pas trop intéressant, je pense que,
c'était bien, á mon avis
valaki igazának az elismerése, nem tu as raison, c'est justement / exactement ça,
elismerése
tu n’as pas raison, tu as tort, tu te trompes
egyetértés, egyet nem értés
oui, d’accord, bien sűr, excellente idée, comme tu veux,
je suis de ton avis, c'est exactement ce que je pense(mais) non,(ce n’est) pas
ça pas maintenant, pas question
érdeklodés, érdektelenség
qu'est-ce qui t'arrive? raconte-moi, comment...
ça ne m'intéresse pas trop, ce n'est pas mon problčme
tetszés nem tetszés
j'aime beaucoup, un peu, pas du tout, c’est bien,
j’adore / je déteste, je préfere, ça me plaît pas mal, ça ne me plaît pas
vraiment, c’est génial, il est sans intéret
Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok
dicséret, kritika
ellenvetés,
visszautasítása

bravo, félicitation, chapeau, ce n'est pas tout a fait ça,
ce n'est pas trop réussi
ellenvetés par contre, au contraire,
tout de meme, surtout pas

akarat, kívánság

je veux absolument, je refuse de, je voudrais bien que, j’aimerais, je serais
content si, je souhaite
képesség, lehetőség
on peut, je suis capable de, il est possible, c'est faisable
szükségesség, kötelezettség
vous devez, il faut absolument, il est indispensable
ígéret
c'est promis, je te / vous promets
érdeklodés értékítélet, kívánság, ça te / vous paraît, comment vous jugez cela? quelle est votre réaction á
preferencia iránt
cela? lequel vous voulez?
Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok
dolgok, személyek megnevezése

tudás, nem tudás
bizonyosság, bizonytalanság

voilá,qui est-ce? qu’est-ce que c’est? comment est-il?
á quoi ça sert? ce (ne) sont (pas) mes amis / c'est mon chat, il (ne) sont (pas)
sympas / il est noir, beau, mais cher,
c'est quelque chose qui, c'est quelqu'un qui, ça sert á
cet apres-midi, il y a une semaine, alors, moi, je lui dis, c'était
ou est-il? il (n’)est (pas) lá, qu'est-ce que tu fais? je travaille,
tu joues avec qui? je (ne) joue avec (pas) lui, quand est-ce
qu’on va sortir? ce soir, dis-moi / dites-moi comment?
pour aller á? c’est simple, tu vas / vous allez
oui / non, c’est ça / ce n’est pas ça aucun probleme
en effet, pas tout á fait, pas du tout, cela n'est pas possible
je (ne) sais (pas), je (ne) peux (pas) te / vous dire
certainement, surement, peut-etre, ça se peut, ça m'étonnerait

ismerés, nem ismerés

je vois, je n'y vois pas trop clair

események leírása
információkérés, információadás

igenlő vagy nemleges válasz

A

partner

kérés
tiltás, felszólítás
segítségkérés és arra reagálás
javaslat és arra reagálás
kínálás és arra reagálás
meghívás és arra reagálás

cselekvését

befolyásoló

kommunikációs

szándékok

je voudrais, s'il te / vous plaît
il est interdit, (ne) fais / faites (pas),
défense de fumer, veuillez patienter s.v.p.
peux-tu / pourriez-vous m'aider, je suis á toi / vous
j’ai une idée, c’est une bonne idée, (mais...) pouvez-vous, voulez-vous, avec
plaisir, (mais...)
tu veux? prenez-en encore, je veux bien, non, merci,
tu es/vous ętes gentil, mais je n’ai plus faim
tu viens? ça te dit? volontiers, malheureusement je ne peux pas, pourquoi
pas

Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok
visszakérdezés, ismétléskérés
c’est (bien) ça? peux-tu / pouvez-vous répéter
nem értés
je ne comprends pas, je n'ai pas bien compris
betűzés kérése, betűzés
comment ça s’écrit, s.v.p.? C comme Cécile
felkérés érthetőbb beszédre
un peu plus lentement s.v.p., un peu plus haut s.v.p.
12. évfolyam (5 óra)
Kiemelt témakörök
Személyes vonatkozások, család
A tanuló személye, életrajza, életének fontos állomásai.
Személyes tervek. Családi élet, családi kapcsolatok. A családi élet mindennapjai, otthoni teendők.
Generációk; az idősek tisztelete, az élet régen.
A család szerepe az egyén és a társadalom életében
Családi munkamegosztás, szerepek a családban, generációk együttélése
Ember és társadalom
Emberek külső és belső jellemzése. Baráti kör.
A tizenévesek világa: kapcsolat a kortársakkal, felnőttekkel.
Női és férfi szerepek, ismerkedés, házasság. Ünnepek, családi ünnepek.
Öltözködés, divat. Hasonlóságok és különbségek az emberek között, tolerancia, pl. fogyatékkal élők.

Konfliktusok és kezelésük. Társadalmi szokások nálunk és a célországokban. „Made in Italy”.
Az emberi kapcsolatok minősége, fontossága (barátság, szerelem, házasság)
Lázadás vagy alkalmazkodás; a tizenévesek útkeresése
Előítéletek, társadalmi problémák és azok kezelése
Az ünnepek fontossága az egyén és a társadalom életében
Az öltözködés mint a társadalmi hovatartozás kifejezése
A fogyasztói társadalom, reklámok
Társadalmi viselkedésformák
Környezetünk
Az otthon, a lakóhely és környéke (a lakószoba, a lakás, a ház bemutatása).
A lakóhely nevezetességei, szolgáltatások, szórakozási lehetőségek.
Növények és állatok a környezetünkben. Környezetvédelem a szűkebb környezetünkben.
Szelektív hulladékgyűjtés. Passzív ház. Időjárás, éghajlat.
A lakóhely és környéke fejlődésének problémái
A természet és az ember harmóniája
A környezetvédelem lehetőségei és
A környezetvédelem lehetőségei és problémái
Az iskola
Saját iskolájának bemutatása (sajátosságok, például. szakmai képzés, tagozat).
Tantárgyak, órarend, érdeklődési kör, tanulmányi munka.
Az ismeretszerzés különböző módjai. A nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe, fontossága.
Az internet szerepe az iskolában, a tanulásban. Az iskolai élet tanuláson kívüli eseményei.
Iskolai hagyományok. Egyetemista élet, ösztöndíj-lehetőségek itthon és külföldön.
Iskolatípusok és iskolarendszer Magyarországon és más országokban
Hasonló események és hagyományok külföldi iskolákban
A munka világa
Diákmunka, nyári munkavállalás itthon és külföldön.
Foglalkozások és a szükséges kompetenciák; nem „szokványos” foglalkozások.
Pályaválasztás, továbbtanulás vagy munkába állás, a kettő párhuzamosan.
Önéletrajz, állásinterjú. Munkanélküliség.
A munkavállalás körülményei, lehetőségei itthon és más országokban, divatszakmák
Életmód
Napirend, időbeosztás.
Az egészséges életmód (a helyes és a helytelen táplálkozás, a testmozgás szerepe az egészség megőrzésében,
testápolás). Életünk és a stressz. Ételek, kedvenc ételek, sütés-főzés. Étkezés családban, iskolai menzán, éttermekben,
„bárban”, pizzériában. Gyakori betegségek, sérülések, baleset. Gyógykezelés (orvosnál).
Életmód nálunk és a célországokban.
Az étkezési szokások hazánkban és más országokban
Ételspecialitások hazánkban és másországokban
A kulturált étkezés feltételei, fontossága
A szenvedélybetegségek
A gyógyítás egyéb módjai
Szabadidő, művelődés, szórakozás
Szabadidős elfoglaltságok, hobbik. Színház, mozi, koncert, kiállítás stb. Sportolás, kedvenc sport, iskolai sport.
Olvasás, rádió, tévé, számítógép, internet. Az infokommunikáció szerepe a mindennapokban.
Kulturális és sportélet nálunk és a célországokban.
A szabadidő jelentősége az ember életében
A művészet szerepe a mindennapokban
Szabadidősport, élsport, veszélyes sportok
A könyvek, a média és az internet szerepe, hatásai
Utazás, turizmus
A közlekedés eszközei, lehetőségei, a tömegközlekedés, a kerékpáros közlekedés.
Nyaralás itthon, illetve külföldön. Utazási előkészületek, egy utazás megtervezése, megszervezése.

Az egyéni és a társas utazás előnyei és hátrányai.
Szálláslehetőségek (camping, ifjúsági szállás, szálloda, bérelt lakás vagy ház, lakáscsere stb.).
Turisztikai célpontok.
A motorizáció hatása a környezetre és a társadalomra
Az idegenforgalom jelentősége
Tudomány és technika
Népszerű tudományok, ismeretterjesztés. A technikai eszközök szerepe a mindennapi életben.
Az internet szerepe a magánéletben, a tanulásban és a munkában.
A tudományos és technikai fejlődés pozitív és negatív hatása a társadalomra, az emberiségre
Gazdaság és pénzügyek
Családi gazdálkodás. Zsebpénz. A pénz szerepe a mindennapokban. Vásárlás, szolgáltatások (például posta, bank).
Fogyasztás, reklámok.
A pénz szerepe a mindennapokban.
A fogyasztói társadalom.
Banki ügyintézés, például pénzfelvétel, bankkártya igénylés.
Tudatos vásárlói magatartás.
Fogalomkörök a B2 szinthez
Fogalomkörök

Fogalomkörök nyelvi kifejezése

Cselekvés kifejezése

le passé simple et le passé antérieur
l’adjectif verbal et le participe présent
a futur antérieur alakjai és használata
le subjonctif passé
infinitif, indicatif, subjonctif (synthèse)
a participe passé egyeztetése (verbes réfléchis, réciproques, pronominaux au sens
passif)
les adverbes (synthèse)
(ne…. nulle part, sans aucun, sans rien, stb, ne…guere, ne…… point)

NÉMET NYELV
Heti 3 órás második idegen nyelv
9. évfolyam (3 óra)
Kiemelt témakörök
Személyes vonatkozások, család
A tanuló személye. Család, családfa. Családi élet, családi kapcsolatok, teendők.
Ember és társadalom
Barátok, kapcsolat a kortársakkal, felnőttekkel.
Öltözködés, divat, ruhadarabok vásárlása.Konfliktusok és kezelésük
Környezetünk
Az otthon, a lakóhely és környéke. Tájékozódás a városban
A lakóhely szolgáltatásai, ügyintézés. Időjárás
Az iskola
Tantárgyak. A nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe Az ismeretszerzés különböző módjai.
A munka világa
Foglalkozások Diákmunka.
Életmód
Ételek, kedvenc ételek Élelmiszerek, ételek a célországokban.
Életünk és a stressz: szabadidős stressz
Szabadidő, művelődés, szórakozás
Szabadidős elfoglaltságok, sportágak
Kulturális lehetőségek a célországokban. (Német városok, tartományok nevezetességei.)
Utazás, turizmus
Szabadidős elfoglaltságok, sportágak
Kulturális lehetőségek a célországokban. (Német városok, tartományok nevezetességei.)
Gazdaság és pénzügyek
Vásárlás, szolgáltatások. Zsebpénz. Fogyasztás, reklámok.
Fogalomkörök
Cselekvés,
történés, létezés
kifejezése
jelenidejűség

Präsens
Präsens
Vokalwechsel
trennbare Verben

múltidejűség

Ich bin heute zu Hause. Die Sonne
scheint schön.
mit Der Zug fährt gleich ab.
Er liest das Buch vor.

Jövőidejűség

Präteritum
(hatte, war)
Futur mit werden

Ich hatte keine Zeit. Ich war nicht zu
Hause.
Ich werde einen Kochkurs besuchen.

személytelenség

es, man

Es regnet. Man spricht hier deutsch.

haben

Hast du ein Auto?

Birtoklás
kifejezése

Possessivpronomen
(mein, dein)
Genitiv mit von, -s

Das ist meine Familie.
Peters Vater besucht uns heute.
Wer ist dieser Mann?- Der Vater von
Peter!

Térbeli viszonyok
irányok,
helymeghatározás
in(A/D)

hier, dort, links, rechts
oben, unten, hinten…
Mein Schreibtisch steht links.
Er geht ins Kino. Er war im Kino.

Időbeli viszonyok
gyakoriság

Wie oft?
Ich spiele oft mit Peter.
selten, manchmal, oft, Ich mache zweimal am Tag Gymnastik.
immer, nie
Ich
gehe
wöchentlich
zweimal
einmal, zweimal
schwimmen.

időpont

in, um, am, wann?
diese/dieses/diesen

im Winter, um 8 Uhr, am Freitag
Diesen Montag geht es nicht.

Mennyiségi
viszonyok
számok
határozott
mennyiség
határozatlan
mennyiség

eins, zwei, hundert
eine Portion Pommes
alles, viel, wenig, Ich lerne viel, und ich habe wenig Zeit.
nichts, mehr-mehrere
Ich brauche mehr Geld/mehrere
Bücher.

Minőségi
viszonyok
Wie?
mögen, möchte
können, wollen

Modalitás

felszólítás

Ich bin zufrieden. Das finde ich prima.
Ich mag es nicht.
Ich möchte ein Eis.
Er kann nicht schwimmen.
Ich will nach Hause gehen.
Komm morgen wieder! Spielt Tennis!
Nehmen Sie bitte Platz! Gehen wir
jetzt!

Esetviszonyok

Logikai viszonyok kérdőszók

Nominativ, Akkusativ Er zeichnet Bilder. Grete fragt uns,
Dativ
nicht ihn.
Er gibt seinem Freund die Karte.
Präpositionen mit dem Ich brauche das Zimmer für einen Tag.
Akkusativ (für)
Ich komme mit meiner Freundin
Präpositionen mit dem
Dativ ( mit)
Was?
Wer?
Wo? Wer ist der Mann dort?
Wann?
Wohin? Woher kommen Sie?
Woher? Wieviel?
Wohin fährst du?

Szövegösszetartó
eszközök

Kötőszók
Névmások
(Nominativ,
Akkusativ, Dativ)

und/oder/aber/denn
das, ich, mich, mein,
mir, dir
dieser/diese/dieses

Tagadás

Ich bin Arzt und wohne in Berlin.
Er lebt in Ungarn, aber er spricht kein
Ungarisch.
Ich zeige dir ein Foto.
Dieser Mann ist mein Freund.
Nicht, nein, kein

10. évfolyam (3 óra)
Kiemelt témakörök:
Személyes vonatkozások, család
Személyes tervek. Családtagok életének fontos állomásai
A családi élet mindennapjai, otthoni teendők, háztartási munkák.
Ember és társadalom
Emberek belső jellemzése. Kapcsolat generációk között.
A tizenévesek világa: lakóközösség, munkamegosztás Női és férfi szerepek
Hasonlóságok és különbségek az emberek között, szokások más országokban
Környezetünk
Lakótársak.
Különböző lakások a világban, berendezések, szokások más országokban.
A lakóhely nevezetességei, a lakóhely szolgáltatásai
Az iskola
Egy iskola bemutatása. Iskolatípusok. Osztályzás.
Külföldi és hazai iskola közti különbségek. Az internet szerepe a tanulásban. Tanulás külföldön,
nyelvtanulás.
A munka világa
Nyári munkavállalás.
Életmód
Háztartási munkák. Magyar ételkülönlegességek
Szabadidő, művelődés, szórakozás
Turisztikai célpontok: városnézés, látnivalók, nevezetességek, múzeum. Házibuli.
Utazás, turizmus
A közlekedés eszközei: a tömegközlekedés, a kerékpáros közlekedés.
Szabadság, nyaralás itthon, illetve külföldön. Utazás repülőgéppel, repülőtéren.
Jegyvásárlás. Német városok nevezetességei (Potzdam)
Tudomány és technika.
A technikai eszközök szerepe a mindennapi életben. Számítógépes tevékenységek.
Az internet szerepe a tanulásban és a munkában.
Gazdaság és pénzügyek
Vásárlás (menetjegy), pénzváltás.
Fogalomkörök
Cselekvés, történés,
létezés kifejezése
igepárok

liegen/legen,
stehen/stellen

Das Buch liegt nicht hier.
Ich lege das Buch auf den Tisch.

múltidejűség (1)

múltidejűség (2)

Präteritum
(szabályos és rendhagyó
igék)
Perfekt (sein/haben)
Modalverben
im
Präteritum
(konnte,
wollte, musste, durfte)
sich-Verben

Er machte einen Fehler. Ich ging in
die Schule.
Ich habe ein Eis gegessen.
Er ist nach Hause gefahren.
Er konnte uns nicht helfen.

Ich freue mich. Er duscht sich.

Birtoklás kifejezése
gehören
+
(<>gehören zu)

D. Dieses Fahrrad gehört mir.
(Zur Wohnung gehört eine Garage.)

Térbeli viszonyok
auf, vor, hinter, neben
(A/D)
Präpositionen mit dem
Akkusativ (über, durch)

Ich lege das Heft auf den Tisch.
Er steht neben dem Bett.
Sie spazieren durch den Park.
Er geht über die Brücke.

voriges/nächstes

Voriges Jahr fuhren wir nach Berlin.
Er wird gegen acht nach Hause
kommen.
Ich habe zwei Stunden wöchentlich.

Időbeli viszonyok

gegen

időtartam

monatlich/wöchentlich
Wie lange?
von … bis
seit
dátum

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

Mennyiségi
viszonyok
sorszámok
határozatlan
mennyiség

Hasonlítás
fokozás

Gehen Sie die erste Straße links.
<>viele, Ich lerne viel, und ich habe wenig
Zeit.
Viele meinen, es stimmt nicht!
Was für ein? Welcher?
Das ist eine leichte Aufgabe.
(Adjektivdeklination)
Ich finde den roten Rock modisch.
Sie hat einen reichen Mann
geheiratet.
so…, wie
Er ist nicht so groß, wie mein
als
Bruder.
Dieses Auto fährt schneller als ein
Zug.
Sie ist am schönsten.
erst, viert
Viel/wenig
wenige

Minőségi viszonyok
Was für ein?/Welcher?
Adjektivdeklination

Modalitás

Was für ein Film ist das?
Das ist ein deutscher Krimi.
Welchen Film willst du sehen? –
Den deutschen Krimi.

Feltételes mód

dürfen

Dürfen wir hier spielen?

wäre/hätte, würde
könnte/müsste

Ich wäre lieber zu Hause.
Er hätte gern ein Auto.
Könntest du mir helfen?

Dativ (2)

Keinem Gast gefällt dieses Angebot.
Die Tür des Zimmers führt in den
Garten.
Gegen Sie hier den Fluss entlang.

Esetviszonyok

Genitiv
Prapositionen mit dem
Akkusativ (entlang)
Logikai viszonyok
alárendelések

Kausalsatz
Objektsatz

Wir sind müde, weil wir heute sehr
viel gelernt haben.
Ich weiß (nicht), dass (ob) dir das
schon klar ist.

Kötőszók

trotzdem, weil,

Er ist krank, trotzdem geht er
arbeiten. Er ist böse, weil es immer
regnet. Er meint, dass es nicht
stimmt. Er fragt, ob es stimmt.
Er hat weder eine Frau noch ein Tier.

Szövegösszetartó
eszközök

dass, ob

kettős
kötőszók
(entweder-oder, wedernoch, sowohl-als auch)
Kommunikációs szándékok
Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok
megszólítás
köszönés, elköszönés
bemutatás, bemutatkozás
érdeklődés hogylét iránt és arra reagálás

Entschuldigung, …
Guten Morgen / Tag! Auf Wiedersehen! Tschüs!
Das ist Peter. Ich heiße …
Wie geht’s dir? Danke, prima. Und dir? / Was fehlt dir? Ich
habe Kopfschmerzen.
Kann ich das Fenster öffnen? Ja, bitte.
Danke! Bitte!
Entschuldigung! Kein Problem!
Herzlichen Glückwunsch zum…! Danke. Fröhliche
Weihnachten. / Gute Besserung!

engedélykérés és arra reagálás
köszönet és arra reagálás
bocsánatkérés és arra reagálás
gratuláció, jókívánságok és arra reagálás
személyes
elbúcsúzás

levélben

megszólítás

és

Liebe(r)…
Viele Grüsse. Dein(e)…

Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok
sajnálkozás
öröm
elégedettség, elégedetlenség

Es tut mir Leid!
Ich freue mich, dass…/ Toll!
Es ist prima, dass.. Schade, dass…

csodálkozás
remény

Oh, das ist aber schön!
Ich hoffe, du kannst kommen!

bánat
bosszúság

Schade, dass…
Das ist aber schlimm!

Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok
véleménykérés és arra reagálás

Magst du Mathe? Ja. / Was meinst du dazu? Meiner
Meinung nach…
valaki igazának az elismerése és el nem Da hast du (nicht) Recht.
ismerése
egyetértés, egyet nem értés
Ja, das stimmt! Nein, du hast nicht Recht!
tetszés, nem tetszés
Das finde ich gut / blöd! / Das gefällt mir (nicht)!
akarat, kívánság, képesség, kötelezettség, ich will, ich möchte, ich kann, ich soll, ich muss, ich darf
szükségesség, lehetőség
ígéret
Ich mache das schon!
dicséret, kritika
Klasse! Blödsinn!
szándék, terv
Ich will …
Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok
dolgok, személyek megnevezése, leírása
események leírása
információkérés, információadás
igenlő vagy nemleges válasz
tudás, nem tudás
bizonyosság, bizonytalanság

Das ist… Meine Mutter ist…
Zuerst…, dann…, zum Schluss. / Es war einmal…
Wie ist …? Prima. / Wie alt bist du? 12 / Weißt du…? /
Können Sie mir bitte sagen…?
ja, nein, nicht, kein, doch
Ich weiß (nicht), dass / ob..
Ich weiß es (nicht) genau. / Ich bin mir (nicht) sicher, dass /
ob

A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok
kérés
tiltás, felszólítás
javaslat és arra reagálás
meghívás és arra reagálás
kínálás és arra reagálás

Gib mir bitte …! / Kannst du bitte…?
Schreib noch nicht. Öffne die Tür.
Möchtest du…? Ja, gerne! / Können wir gehen?
Kommst du mit? Ja. Nein, es tut mir Leid.
Noch ein Stück Kuchen? Ja, bitte. Nein, danke.

Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok
visszakérdezés, ismétléskérés
nem értés
betűzés kérése, betűzés
felkérés lassabb, hangosabb beszédre

Wie bitte? Wiederholen Sie bitte. / Sag es noch einmal!
Ich verstehe nicht. / Entschuldigung, ich habe es nicht
verstanden.
Buchstabiere bitte.
Kannst du bitte langsamer /lauter sprechen?
11. évfolyam (3 óra)

Kiemelt témakörök
Személyes vonatkozások, család

Családi ünnepek, ünnepek itthon és a nagyvilágban.
Környezetünk
Az otthon: vidék kontra város
Növények és állatok a környezetünkben.
Környezetvédelem a szűkebb környezetünkben.
Időjárási viszonyok
Az iskola
Nyelvtanulás külföldön, iskolai hagyományok.
A munka világa
Nyári munkavállalás. Önéletrajz, állásinterjú.
Foglalkozások és a szükséges kompetenciák.
Életmód
Betegségek,
baleset,
sérülések.
Gyógykezelés
Étkezési szokások. Egészséges ill egészségtelen életmód.
Szabadidő, művelődés, szórakozás
Extrém
Számítógép, internet. Kulturális és sportélet nálunk és a célországokban.

(orvosnál).

Testrészek.

sportok

Utazás, turizmus
Az egyéni és a társas utazás előnyei és hátrányai.
Turisztikai célpontok. Turisztikai célpontok Németországban.
Osztálykirándulás.
Fogalomkörök
Cselekvés,
történés, létezés
kifejezése
Szenvedő szerkezet

Műveltetés

Passiv im Präsens, Sie werden am Flughafen
Präteritum, Perfekt
abgeholt. Es wurde schon längst
erledigt. Sind die Gäste schon
eingeladen worden?
Zustandspassiv
Das Fenster ist geöffnet.
Passiv
mit Das Auto kann nicht repariert
Modalverben
werden.
lassen
Sie lasen das Essen liefern.

Modalverben

sollen

Feltételes mód

sollte

Modalitás
Du könntest/müsstest das viel
schneller machen.
Wir sollten ihn anrufen.

Logikai
viszonyok
Temporalsatz
wenn)
Finalsatz
damit)
zu
+
szerkezetek

(als, Wenn er zu Hause ist, sieht er
immer nur fern. Als er jung war,
fuhr er öfter ins Ausland.
(um+zu, Sie steht früh auf, um für das
Wochenende einzukaufen.
Infinitiv Vergiss nicht, mich anzurufen.

jelen időben (Präsens)

Sie sagte, dass sie heute ins
Kino geht.

Kötőszók

obwohl, trotzdem

Obwohl die Aufgabe schwer
war, konnten viele sie richtig
lösen.

Kölcsönös névmások
Relativsatz/Relativpronomen

(mit)einander
der/dessen

Sie helfen einander.
Er ist der Mann, der gestern
gekommen ist/dessen Auto
gestohlen wurde.
Ich weiß nicht, wer die Frau ist.

Függő beszéd
Szöveg
összetartó
elemek

wer/wen/wem/wessen
wo
12. évfolyam (3 óra)
Kiemelt témakörök
A már előfordult témák kapcsolódási pontjait ld. az előző évfolyamoknál

Ember és társadalom
Jellemvonások. Barátságok, szerelem. Konfliktusok a családban és kezelésük.
Szülő-gyerek kapcsolat
Környezetünk
Környezetszennyezés,
környezetvédelem.
Környezetvédelmi akciók Németországban.
Az iskola
Továbbtanulás, érettségi. Magyar-oszták érettségi. Felsőoktatás.
Pályaválasztás, továbbtanulás
A munka világa
Diákmunka, nyári munkavállalás itthon és külföldön.
Foglalkozások és a szükséges kompetenciák; nem „szokványos” foglalkozások.
Pályaválasztás, továbbtanulás vagy munkába állás, a kettő párhuzamosan.
Önéletrajz, állásinterjú. Munkanélküliség.
Életmód
Vásárlás, szolgáltatások. Közlekedés autóval.
Életmód nálunk és célnyelvi országokban
Szabadidő, művelődés, szórakozás
Olvasás, rádió, tévé, filmek, számítógép, internet.
Tudomány és technika
Médiák, számítógép, mobiltelefon, találmányok.
Az autó részei.
Gazdaság és pénzügyek
Családi kassza: kiadások, bevételek.
Vásárlás, szolgáltatások (például posta, bank). Folyószámla. Fogyasztás, reklámok.
Fogalomkörök

Energiatakarékosság.

Cselekvés, történés,
létezés kifejezése
múlt idő

Plusquamperfekt

műveltetés

lassen ( Präteritum)

feltételesség

óhajtó mondat

Er hatte alles gemacht, als wir
ankamen.
Wir ließen unsere Nähmaschine
reparieren.
Wenn Sie doch helfen könnten!

Modalitás
haben+zu,
sein + zu

Sie haben das Formular zu
unterschreiben. Das ist kaum zu
glauben.

Minőségi viszonyok
Adjektivdeklination -

Főnévvé
vált Wir haben alle Verwandten
melléknevek
eingeladen
Melléknévi igenév
ein gedeckter Tisch, die fehlende
Seite

alárendelések

Temporalsatz
nachdem, bis)

Logikai viszonyok
(bevor, Sie ging weg, bevor der Film zu
Ende ging.

anstatt dass/anstatt zu
ohne dass/ohne zu

Sie antwortet, anstatt die Sache zu
überlegen.

Szövegösszetartó
eszközök
kötőszók
névmások

Minőségi viszonyok Adjektivdeklination

da

Da er krank war, konnte er nicht
mitspielen.
derjenige/diejenige
Sie war diejenige, die uns immer
helfen konnte.
einer/eines/eines
Es ist eines des besten Autos.
Főnévként
használt der Kranke
melléknév
Melléknévi igenév
die gelöste Aufgabe

Kommunikációs szándékok
Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok
megszólítás
köszönés, elköszönés
bemutatás, bemutatkozás
telefonálásnál bemutatkozás és elköszönés
személyes
levélben
megszólítás
elbúcsúzás
érdeklődés hogylét iránt és arra reagálás
engedélykérés és arra reagálás
köszönet és arra reagálás

Entschuldigung, …
Guten Morgen / Tag! Auf Wiedersehen! Tschüs!
Das ist Peter. Ich heiße …
Guten Tag, das ist …
Auf Wiederhören! Tschüs!
és Liebe(r)…
Viele Grüsse. Dein(e)…
Wie geht’s dir? Danke, prima. Und dir? / Was fehlt dir? Ich
habe Kopfschmerzen.
Kann ich das Fenster öffnen? Ja, bitte.
Danke! Bitte.

bocsánatkérés és arra reagálás
gratuláció, jókívánságok és arra reagálás

Entschuldigung! Kein Problem!
Herzlichen Glückwunsch zum…!
Weihnachten. / Gute Besserung!

Danke.

Fröhliche

Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok
sajnálkozás
öröm
elégedettség, elégedetlenség
csodálkozás
remény

Es tut mir Leid!
Ich freue mich, dass…/ Toll!
Es ist prima, dass.. Schade, dass…
Oh, das ist aber schön!
Ich hoffe, du kannst kommen!

bánat
bosszúság

Schade, dass…
Das ist aber schlimm!

Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok
véleménykérés
és
arra
reagálás, Magst du Mathe? Ja. / Was meinst du dazu? Meiner
véleménynyilvánítás
Meinung nach… Was denkst darüber?
valaki igazának az elismerése, és el nem Da hast du (nicht) Recht!
ismerése
egyetértés, egyet nem értés
Ja, das stimmt! Nein, du hast nicht Recht!
érdeklődés, érdektelenség
Ich interessiere mich für … (nicht).
tetszés, nem tetszés
Das finde ich gut / blöd! / Das gefällt mir (nicht)!
akarat, kívánság, képesség, szükségesség, ich will, ich möchte, ich kann, ich muss, ich soll, ich darf
kötelezettség, lehetőség,
ígéret, szándék, terv
Ich mache das schon! Ich will …
érdeklődés értékítélet, kívánság, preferencia Und was wüschen Sie? Möchtest du einen Kaffee oder lieber
iránt
Tee?
dicséret, kritika
Klasse! Blödsinn!
Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok
dolgok, személyek megnevezése, leírása
események leírása
információkérés, információadás
igenlő vagy nemleges válasz
tudás, nem tudás
bizonyosság, bizonytalanság
ismerés, nem ismerés

Das ist… Meine Mutter ist… / Es geht um…
Zuerst…, dann…, zum Schluss. / Es war einmal…
Wie ist …? Prima. / Wie alt bist du? 12. / Weißt du…? /
Können Sie mir bitte sagen…?
ja, nein, nicht, kein, doch, weder…noch
Ich weiß (nicht), dass / ob…
Ich weiß es (nicht) genau. / Ich bin mir (nicht) sicher, dass /
ob …
Ich kenne .. gut / nicht.

A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok
kérés
tiltás, felszólítás
segítségkérés és arra reagálás
javaslat és arra reagálás
meghívás és arra reagálás
kínálás és arra reagálás

Gib mir bitte …! / Kannst du bitte…?
Schreib noch nicht. Öffne die Tür.
Können Sie mir bitte bei … helfen? Ja, gerne. Ich kann
Leider nicht!
Möchtest du…? Ja, gerne! / Können wir gehen?
Kommst du mit? Ja. Nein, es tut mir Leid.
Noch ein Stück Kuchen? Nein, danke. Ja, bitte.

Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok
visszakérdezés, ismétléskérés

Wie bitte? Wiederholen Sie bitte. / Sag es noch einmal! /
Wie meinst du das?

nem értés
betűzés kérése, betűzés
felkérés lassabb, hangosabb beszédre
beszélési szándék jelzése, téma bevezetése
megerősítés

Ich verstehe nicht. / Entschuldigung, ich habe es nicht
verstanden.
Buchstabiere bitte.
Kannst du bitte langsamer /lauter sprechen?
Dabei fällt mir gerade ein,…
Ja, das stimmt.

Nyelvi előkészítővel induló emelt szintű drámai és ének-zenei képzés
9.Ny évfolyam (4 óra)
Kiemelt témakörök
Személyes vonatkozások, család
A tanuló személye. Család, családfa. Családi élet, családi kapcsolatok, teendők.
Ember és társadalom
Barátok, kapcsolat a kortársakkal, felnőttekkel.
Öltözködés, divat, ruhadarabok vásárlása.Konfliktusok és kezelésük
Környezetünk
Az otthon, a lakóhely és környéke. Tájékozódás a városban
A lakóhely szolgáltatásai, ügyintézés. Időjárás
Az iskola
Tantárgyak. A nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe Az ismeretszerzés különböző módjai.
A munka világa
Foglalkozások Diákmunka.
Életmód
Ételek, kedvenc ételek Élelmiszerek, ételek a célországokban.
Életünk és a stressz: szabadidős stressz
Szabadidő, művelődés, szórakozás
Szabadidős elfoglaltságok, sportágak
Kulturális lehetőségek a célországokban. (Német városok, tartományok nevezetességei.)
Utazás, turizmus
Szabadidős elfoglaltságok, sportágak
Kulturális lehetőségek a célországokban. (Német városok, tartományok nevezetességei.)
Gazdaság és pénzügyek
Vásárlás, szolgáltatások. Zsebpénz. Fogyasztás, reklámok.
Fogalomkörök
Cselekvés,
történés, létezés
kifejezése
jelenidejűség

Präsens
Präsens
Vokalwechsel
trennbare Verben

múltidejűség
Jövőidejűség

Präteritum
(hatte, war)
Futur mit werden

személytelenség

es, man

Ich bin heute zu Hause. Die Sonne
scheint schön.
mit Der Zug fährt gleich ab.
Er liest das Buch vor.
Ich hatte keine Zeit. Ich war nicht
zu Hause.
Ich werde einen Kochkurs
besuchen.
Es regnet. Man spricht hier
deutsch.

Birtoklás
kifejezése
haben

Hast du ein Auto?

Possessivpronomen
(mein, dein)
Genitiv mit von, -s

Das ist meine Familie.
Peters Vater besucht uns heute.
Wer ist dieser Mann?- Der Vater
von Peter!

Térbeli viszonyok
irányok,
helymeghatározás
in(A/D)

hier, dort, links, rechts
oben, unten, hinten…
Mein Schreibtisch steht links.
Er geht ins Kino. Er war im Kino.

Időbeli viszonyok
gyakoriság

időpont

Wie oft?
Ich spiele oft mit Peter.
selten, manchmal, oft, Ich mache zweimal am Tag
immer, nie
Gymnastik.
einmal, zweimal
Ich gehe wöchentlich zweimal
schwimmen.
in, um, am, wann?
im Winter, um 8 Uhr, am Freitag
diese/dieses/diesen
Diesen Montag geht es nicht.

Mennyiségi
viszonyok
számok
határozott
mennyiség
határozatlan
mennyiség

eins, zwei, hundert
eine Portion Pommes
alles, viel, wenig, Ich lerne viel, und ich habe wenig
nichts, mehr-mehrere
Zeit.
Ich
brauche
mehr
Geld/mehrere Bücher.

Minőségi
viszonyok
Wie?
mögen, möchte
können, wollen

Modalitás

felszólítás

Ich bin zufrieden. Das finde ich
prima.
Ich mag es nicht.
Ich möchte ein Eis.
Er kann nicht schwimmen.
Ich will nach Hause gehen.
Komm morgen wieder! Spielt
Tennis!
Nehmen Sie bitte Platz! Gehen
wir jetzt!

Esetviszonyok
Nominativ, Akkusativ Er zeichnet Bilder. Grete fragt uns,
Dativ
nicht ihn.
Er gibt seinem Freund die Karte.
Präpositionen mit dem Ich brauche das Zimmer für einen
Akkusativ (für)
Tag.
Präpositionen mit dem Ich komme mit meiner Freundin
Dativ ( mit)

Logikai viszonyok kérdőszók

Szövegösszetartó
eszközök

Kötőszók
Névmások
(Nominativ,
Akkusativ, Dativ)

Was?
Wer?
Wo?
Wann?
Wohin?
Woher? Wieviel?
und/oder/aber/denn
das, ich, mich, mein,
mir, dir
dieser/diese/dieses

Tagadás

Wer ist der Mann dort?
Woher kommen Sie?
Wohin fährst du?
Ich bin Arzt und wohne in Berlin.
Er lebt in Ungarn, aber er spricht
kein Ungarisch.
Ich zeige dir ein Foto.
Dieser Mann ist mein Freund.
Nicht, nein, kein

9. évfolyam (3 óra)
Kiemelt témakörök:
Személyes vonatkozások, család
Személyes tervek. Családtagok életének fontos állomásai
A családi élet mindennapjai, otthoni teendők, háztartási munkák.
Ember és társadalom
Emberek belső jellemzése. Kapcsolat generációk között.
A tizenévesek világa: lakóközösség, munkamegosztás Női és férfi szerepek
Hasonlóságok és különbségek az emberek között, szokások más országokban
Környezetünk
Lakótársak.
Különböző lakások a világban, berendezések, szokások más országokban.
A lakóhely nevezetességei, a lakóhely szolgáltatásai
Az iskola
Egy iskola bemutatása. Iskolatípusok. Osztályzás.
Külföldi és hazai iskola közti különbségek. Az internet szerepe a tanulásban. Tanulás külföldön,
nyelvtanulás.
A munka világa
Nyári munkavállalás.
Életmód
Háztartási munkák. Magyar ételkülönlegességek
Szabadidő, művelődés, szórakozás
Turisztikai célpontok: városnézés, látnivalók, nevezetességek, múzeum. Házibuli.
Utazás, turizmus
A közlekedés eszközei: a tömegközlekedés, a kerékpáros közlekedés.
Szabadság, nyaralás itthon, illetve külföldön. Utazás repülőgéppel, repülőtéren.
Jegyvásárlás. Német városok nevezetességei (Potzdam)
Tudomány és technika.
A technikai eszközök szerepe a mindennapi életben. Számítógépes tevékenységek.
Az internet szerepe a tanulásban és a munkában.
Gazdaság és pénzügyek
Vásárlás (menetjegy), pénzváltás.
Fogalomkörök
Cselekvés, történés,
létezés kifejezése

igepárok
múltidejűség (1)

múltidejűség (2)

liegen/legen,
stehen/stellen
Präteritum
(szabályos és rendhagyó
igék)
Perfekt (sein/haben)
Modalverben
im
Präteritum
(konnte,
wollte, musste, durfte)
sich-Verben

Das Buch liegt nicht hier.
Ich lege das Buch auf den Tisch.
Er machte einen Fehler. Ich ging in
die Schule.
Ich habe ein Eis gegessen.
Er ist nach Hause gefahren.
Er konnte uns nicht helfen.

Ich freue mich. Er duscht sich.

Birtoklás kifejezése
gehören
+
(<>gehören zu)

D. Dieses Fahrrad gehört mir.
(Zur Wohnung gehört eine Garage.)

Térbeli viszonyok
auf, vor, hinter, neben
(A/D)
Präpositionen mit dem
Akkusativ (über, durch)

Ich lege das Heft auf den Tisch.
Er steht neben dem Bett.
Sie spazieren durch den Park.
Er geht über die Brücke.

voriges/nächstes

Voriges Jahr fuhren wir nach Berlin.
Er wird gegen acht nach Hause
kommen.
Ich habe zwei Stunden wöchentlich.

Időbeli viszonyok

gegen

időtartam

monatlich/wöchentlich
Wie lange?
von … bis
seit
dátum

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

Mennyiségi
viszonyok
sorszámok
határozatlan
mennyiség

Hasonlítás
fokozás

Gehen Sie die erste Straße links.
<>viele, Ich lerne viel, und ich habe wenig
Zeit.
Viele meinen, es stimmt nicht!
Was für ein? Welcher?
Das ist eine leichte Aufgabe.
(Adjektivdeklination)
Ich finde den roten Rock modisch.
Sie hat einen reichen Mann
geheiratet.
so…, wie
Er ist nicht so groß, wie mein
als
Bruder.
Dieses Auto fährt schneller als ein
Zug.
Sie ist am schönsten.
erst, viert
Viel/wenig
wenige

Minőségi viszonyok
Was für ein?/Welcher?
Adjektivdeklination

Was für ein Film ist das?
Das ist ein deutscher Krimi.
Welchen Film willst du sehen? –
Den deutschen Krimi.

Modalitás

Feltételes mód

dürfen

Dürfen wir hier spielen?

wäre/hätte, würde
könnte/müsste

Ich wäre lieber zu Hause.
Er hätte gern ein Auto.
Könntest du mir helfen?

Dativ (2)

Keinem Gast gefällt dieses Angebot.
Die Tür des Zimmers führt in den
Garten.
Gegen Sie hier den Fluss entlang.

Esetviszonyok

Genitiv
Prapositionen mit dem
Akkusativ (entlang)
Logikai viszonyok
alárendelések

Kausalsatz
Objektsatz

Wir sind müde, weil wir heute sehr
viel gelernt haben.
Ich weiß (nicht), dass (ob) dir das
schon klar ist.

Kötőszók

trotzdem, weil,

Er ist krank, trotzdem geht er
arbeiten. Er ist böse, weil es immer
regnet. Er meint, dass es nicht
stimmt. Er fragt, ob es stimmt.
Er hat weder eine Frau noch ein Tier.

Szövegösszetartó
eszközök

dass, ob

kettős
kötőszók
(entweder-oder, wedernoch, sowohl-als auch)
Kommunikációs szándékok
Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok
megszólítás
köszönés, elköszönés
bemutatás, bemutatkozás
érdeklődés hogylét iránt és arra reagálás

Entschuldigung, …
Guten Morgen / Tag! Auf Wiedersehen! Tschüs!
Das ist Peter. Ich heiße …
Wie geht’s dir? Danke, prima. Und dir? / Was fehlt dir? Ich
habe Kopfschmerzen.
Kann ich das Fenster öffnen? Ja, bitte.
Danke! Bitte!
Entschuldigung! Kein Problem!
Herzlichen Glückwunsch zum…! Danke. Fröhliche
Weihnachten. / Gute Besserung!

engedélykérés és arra reagálás
köszönet és arra reagálás
bocsánatkérés és arra reagálás
gratuláció, jókívánságok és arra reagálás
személyes
elbúcsúzás

levélben

megszólítás

és

Liebe(r)…
Viele Grüsse. Dein(e)…

Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok
sajnálkozás
öröm

Es tut mir Leid!
Ich freue mich, dass…/ Toll!

elégedettség, elégedetlenség
csodálkozás
remény

Es ist prima, dass.. Schade, dass…
Oh, das ist aber schön!
Ich hoffe, du kannst kommen!

bánat
bosszúság

Schade, dass…
Das ist aber schlimm!

Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok
véleménykérés és arra reagálás

Magst du Mathe? Ja. / Was meinst du dazu? Meiner
Meinung nach…
valaki igazának az elismerése és el nem Da hast du (nicht) Recht.
ismerése
egyetértés, egyet nem értés
Ja, das stimmt! Nein, du hast nicht Recht!
tetszés, nem tetszés
Das finde ich gut / blöd! / Das gefällt mir (nicht)!
akarat, kívánság, képesség, kötelezettség, ich will, ich möchte, ich kann, ich soll, ich muss, ich darf
szükségesség, lehetőség
ígéret
Ich mache das schon!
dicséret, kritika
Klasse! Blödsinn!
szándék, terv
Ich will …
Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok
dolgok, személyek megnevezése, leírása
események leírása
információkérés, információadás
igenlő vagy nemleges válasz
tudás, nem tudás
bizonyosság, bizonytalanság

Das ist… Meine Mutter ist…
Zuerst…, dann…, zum Schluss. / Es war einmal…
Wie ist …? Prima. / Wie alt bist du? 12 / Weißt du…? /
Können Sie mir bitte sagen…?
ja, nein, nicht, kein, doch
Ich weiß (nicht), dass / ob..
Ich weiß es (nicht) genau. / Ich bin mir (nicht) sicher, dass /
ob

A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok
kérés
tiltás, felszólítás
javaslat és arra reagálás
meghívás és arra reagálás
kínálás és arra reagálás

Gib mir bitte …! / Kannst du bitte…?
Schreib noch nicht. Öffne die Tür.
Möchtest du…? Ja, gerne! / Können wir gehen?
Kommst du mit? Ja. Nein, es tut mir Leid.
Noch ein Stück Kuchen? Ja, bitte. Nein, danke.

Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok
visszakérdezés, ismétléskérés
nem értés
betűzés kérése, betűzés
felkérés lassabb, hangosabb beszédre

Wie bitte? Wiederholen Sie bitte. / Sag es noch einmal!
Ich verstehe nicht. / Entschuldigung, ich habe es nicht
verstanden.
Buchstabiere bitte.
Kannst du bitte langsamer /lauter sprechen?
10. évfolyam (3 óra)

Kiemelt témakörök
Személyes vonatkozások, család
Családi ünnepek, ünnepek itthon és a nagyvilágban.
Környezetünk
Az otthon: vidék kontra város
Növények és állatok a környezetünkben.
Időjárási viszonyok
Az iskola
Nyelvtanulás külföldön
A munka világa
Nyári munkavállalás. Önéletrajz, állásinterjú.
Életmód
Betegségek,
baleset,
Étkezési szokások.

sérülések.

Gyógykezelés

Szabadidő, művelődés, szórakozás
Extrém
Számítógép, internet.

(orvosnál).

Testrészek.

sportok

Utazás, turizmus
Turisztikai célpontok. Turisztikai célpontok Németországban.
Osztálykirándulás.
Fogalomkörök
Cselekvés,
történés, létezés
kifejezése
Szenvedő szerkezet

Műveltetés

Passiv im Präsens, Sie werden am Flughafen
Präteritum, Perfekt
abgeholt. Es wurde schon längst
erledigt. Sind die Gäste schon
eingeladen worden?
Zustandspassiv
Das Fenster ist geöffnet.
Passiv
mit Das Auto kann nicht repariert
Modalverben
werden.
lassen
Sie lasen das Essen liefern.

Modalverben

sollen

Feltételes mód

sollte

Modalitás
Du könntest/müsstest das viel
schneller machen.
Wir sollten ihn anrufen.

Logikai
viszonyok
Temporalsatz
wenn)

Függő beszéd

(als, Wenn er zu Hause ist, sieht er
immer nur fern. Als er jung war,
fuhr er öfter ins Ausland.
(um+zu, Sie steht früh auf, um für das
Wochenende einzukaufen.
Infinitiv

Finalsatz
damit)
zu
+
szerkezetek
jelen időben (Präsens)

Sie sagte, dass sie heute ins
Kino geht.

Szöveg
összetartó
elemek
Kötőszók

obwohl, trotzdem

Obwohl die Aufgabe schwer
war, konnten viele sie richtig
lösen.

11. évfolyam (3 óra)
Kiemelt témakörök
Személyes vonatkozások, család
Családi ünnepek, ünnepek itthon és a nagyvilágban.
Környezetünk
Az otthon: vidék kontra város
Növények és állatok a környezetünkben.
Környezetvédelem a szűkebb környezetünkben.
Időjárási viszonyok
Az iskola
Nyelvtanulás külföldön, iskolai hagyományok.
A munka világa
Nyári munkavállalás. Önéletrajz, állásinterjú.
Foglalkozások és a szükséges kompetenciák.
Életmód
Betegségek,
baleset,
sérülések.
Gyógykezelés
Étkezési szokások. Egészséges ill egészségtelen életmód.
Szabadidő, művelődés, szórakozás
Extrém
Számítógép, internet. Kulturális és sportélet nálunk és a célországokban.

(orvosnál).

Testrészek.

sportok

Utazás, turizmus
Az egyéni és a társas utazás előnyei és hátrányai.
Turisztikai célpontok. Turisztikai célpontok Németországban.
Osztálykirándulás.
Fogalomkörök
Cselekvés,
történés, létezés
kifejezése
Szenvedő szerkezet

Műveltetés

Passiv im Präsens, Sie werden am Flughafen
Präteritum, Perfekt
abgeholt. Es wurde schon längst
erledigt. Sind die Gäste schon
eingeladen worden?
Zustandspassiv
Das Fenster ist geöffnet.
Passiv
mit Das Auto kann nicht repariert
Modalverben
werden.
lassen
Sie lasen das Essen liefern.

Modalverben

sollen

Modalitás
Du könntest/müsstest das viel
schneller machen.

Feltételes mód

sollte

Wir sollten ihn anrufen.

Logikai
viszonyok
Temporalsatz
wenn)

(als, Wenn er zu Hause ist, sieht er
immer nur fern. Als er jung war,
fuhr er öfter ins Ausland.
(um+zu, Sie steht früh auf, um für das
Wochenende einzukaufen.
Infinitiv Vergiss nicht, mich anzurufen.

Finalsatz
damit)
zu
+
szerkezetek
jelen időben (Präsens)

Függő beszéd

Sie sagte, dass sie heute ins
Kino geht.

Szöveg
összetartó
elemek
Kötőszók

obwohl, trotzdem

Obwohl die Aufgabe schwer
war, konnten viele sie richtig
lösen.

Kölcsönös névmások
Relativsatz/Relativpronomen

(mit)einander
der/dessen

Sie helfen einander.
Er ist der Mann, der gestern
gekommen ist/dessen Auto
gestohlen wurde.
Ich weiß nicht, wer die Frau ist.

wer/wen/wem/wessen
wo
12. évfolyam (3 óra)
Kiemelt témakörök
A már előfordult témák kapcsolódási pontjait ld. az előző évfolyamoknál

Ember és társadalom
Jellemvonások. Barátságok, szerelem. Konfliktusok a családban és kezelésük.
Szülő-gyerek kapcsolat
Környezetünk
Környezetszennyezés,
környezetvédelem.
Környezetvédelmi akciók Németországban.
Az iskola
Továbbtanulás, érettségi. Magyar-oszták érettségi. Felsőoktatás.
Pályaválasztás, továbbtanulás
A munka világa
Diákmunka, nyári munkavállalás itthon és külföldön.
Foglalkozások és a szükséges kompetenciák; nem „szokványos” foglalkozások.
Pályaválasztás, továbbtanulás vagy munkába állás, a kettő párhuzamosan.
Önéletrajz, állásinterjú. Munkanélküliség.
Életmód
Vásárlás, szolgáltatások. Közlekedés autóval.
Életmód nálunk és célnyelvi országokban
Szabadidő, művelődés, szórakozás
Olvasás, rádió, tévé, filmek, számítógép, internet.

Energiatakarékosság.

Tudomány és technika
Médiák, számítógép, mobiltelefon, találmányok.
Az autó részei.
Gazdaság és pénzügyek
Családi kassza: kiadások, bevételek.
Vásárlás, szolgáltatások (például posta, bank). Folyószámla. Fogyasztás, reklámok.
Fogalomkörök
Cselekvés, történés,
létezés kifejezése
múlt idő

Plusquamperfekt

műveltetés

lassen ( Präteritum)

feltételesség

óhajtó mondat

Er hatte alles gemacht, als wir
ankamen.
Wir ließen unsere Nähmaschine
reparieren.
Wenn Sie doch helfen könnten!

Modalitás
haben+zu,
sein + zu

Sie haben das Formular zu
unterschreiben. Das ist kaum zu
glauben.

Minőségi viszonyok
Adjektivdeklination -

Főnévvé
vált Wir haben alle Verwandten
melléknevek
eingeladen
Melléknévi igenév
ein gedeckter Tisch, die fehlende
Seite

alárendelések

Temporalsatz
nachdem, bis)

Logikai viszonyok
(bevor, Sie ging weg, bevor der Film zu
Ende ging.

anstatt dass/anstatt zu
ohne dass/ohne zu

Sie antwortet, anstatt die Sache zu
überlegen.

Szövegösszetartó
eszközök
kötőszók
névmások

Minőségi viszonyok Adjektivdeklination

da

Da er krank war, konnte er nicht
mitspielen.
derjenige/diejenige
Sie war diejenige, die uns immer
helfen konnte.
einer/eines/eines
Es ist eines des besten Autos.
Főnévként
használt der Kranke
melléknév
Melléknévi igenév
die gelöste Aufgabe

Kommunikációs szándékok
Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok
megszólítás

Entschuldigung, …

köszönés, elköszönés
bemutatás, bemutatkozás
telefonálásnál bemutatkozás és elköszönés
személyes
levélben
megszólítás
elbúcsúzás
érdeklődés hogylét iránt és arra reagálás
engedélykérés és arra reagálás
köszönet és arra reagálás
bocsánatkérés és arra reagálás
gratuláció, jókívánságok és arra reagálás

Guten Morgen / Tag! Auf Wiedersehen! Tschüs!
Das ist Peter. Ich heiße …
Guten Tag, das ist …
Auf Wiederhören! Tschüs!
és Liebe(r)…
Viele Grüsse. Dein(e)…
Wie geht’s dir? Danke, prima. Und dir? / Was fehlt dir? Ich
habe Kopfschmerzen.
Kann ich das Fenster öffnen? Ja, bitte.
Danke! Bitte.
Entschuldigung! Kein Problem!
Herzlichen Glückwunsch zum…! Danke. Fröhliche
Weihnachten. / Gute Besserung!

Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok
sajnálkozás
öröm
elégedettség, elégedetlenség
csodálkozás
remény

Es tut mir Leid!
Ich freue mich, dass…/ Toll!
Es ist prima, dass.. Schade, dass…
Oh, das ist aber schön!
Ich hoffe, du kannst kommen!

bánat
bosszúság

Schade, dass…
Das ist aber schlimm!

Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok
véleménykérés
és
arra
reagálás, Magst du Mathe? Ja. / Was meinst du dazu? Meiner
véleménynyilvánítás
Meinung nach… Was denkst darüber?
valaki igazának az elismerése, és el nem Da hast du (nicht) Recht!
ismerése
egyetértés, egyet nem értés
Ja, das stimmt! Nein, du hast nicht Recht!
érdeklődés, érdektelenség
Ich interessiere mich für … (nicht).
tetszés, nem tetszés
Das finde ich gut / blöd! / Das gefällt mir (nicht)!
akarat, kívánság, képesség, szükségesség, ich will, ich möchte, ich kann, ich muss, ich soll, ich darf
kötelezettség, lehetőség,
ígéret, szándék, terv
Ich mache das schon! Ich will …
érdeklődés értékítélet, kívánság, preferencia Und was wüschen Sie? Möchtest du einen Kaffee oder lieber
iránt
Tee?
dicséret, kritika
Klasse! Blödsinn!
Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok
dolgok, személyek megnevezése, leírása
események leírása
információkérés, információadás
igenlő vagy nemleges válasz
tudás, nem tudás
bizonyosság, bizonytalanság
ismerés, nem ismerés

Das ist… Meine Mutter ist… / Es geht um…
Zuerst…, dann…, zum Schluss. / Es war einmal…
Wie ist …? Prima. / Wie alt bist du? 12. / Weißt du…? /
Können Sie mir bitte sagen…?
ja, nein, nicht, kein, doch, weder…noch
Ich weiß (nicht), dass / ob…
Ich weiß es (nicht) genau. / Ich bin mir (nicht) sicher, dass /
ob …
Ich kenne .. gut / nicht.

A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok
kérés
tiltás, felszólítás

Gib mir bitte …! / Kannst du bitte…?
Schreib noch nicht. Öffne die Tür.

segítségkérés és arra reagálás
javaslat és arra reagálás
meghívás és arra reagálás
kínálás és arra reagálás

Können Sie mir bitte bei … helfen? Ja, gerne. Ich kann
Leider nicht!
Möchtest du…? Ja, gerne! / Können wir gehen?
Kommst du mit? Ja. Nein, es tut mir Leid.
Noch ein Stück Kuchen? Nein, danke. Ja, bitte.

Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok
visszakérdezés, ismétléskérés
nem értés
betűzés kérése, betűzés
felkérés lassabb, hangosabb beszédre
beszélési szándék jelzése, téma bevezetése
megerősítés

Wie bitte? Wiederholen Sie bitte. / Sag es noch einmal! /
Wie meinst du das?
Ich verstehe nicht. / Entschuldigung, ich habe es nicht
verstanden.
Buchstabiere bitte.
Kannst du bitte langsamer /lauter sprechen?
Dabei fällt mir gerade ein,…
Ja, das stimmt.

Nyelvi előkészítővel induló emelt szintű nyelvi képzés
9.Ny évfolyam (5 óra)
Kiemelt témakörök:
Személyes vonatkozások, család
A tanuló személye. Család, családfa. Családi élet, családi kapcsolatok, teendők.
Személyes tervek. Családtagok életének fontos állomásai
A családi élet mindennapjai, otthoni teendők, háztartási munkák.
Ember és társadalom
Barátok, kapcsolat a kortársakkal, felnőttekkel.
Öltözködés, divat, ruhadarabok vásárlása.Konfliktusok és kezelésük
Emberek belső jellemzése. Kapcsolat generációk között.
A tizenévesek világa: lakóközösség, munkamegosztás Női és férfi szerepek
Hasonlóságok és különbségek az emberek között, szokások más országokban
Környezetünk
Az otthon, a lakóhely és környéke. Tájékozódás a városban
A lakóhely szolgáltatásai, ügyintézés. Időjárás
Lakótársak.
Különböző lakások a világban, berendezések, szokások más országokban.
A lakóhely nevezetességei, a lakóhely szolgáltatásai
Az iskola
Tantárgyak. A nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe Az ismeretszerzés különböző módjai.
Egy iskola bemutatása. Iskolatípusok. Osztályzás.
Külföldi és hazai iskola közti különbségek. Az internet szerepe a tanulásban. Tanulás külföldön,
nyelvtanulás.
A munka világa
Foglalkozások Diákmunka. Nyári munkavállalás.
Életmód
Ételek, kedvenc ételek Élelmiszerek, ételek a célországokban.
Életünk és a stressz: szabadidős stressz
Háztartási munkák. Magyar ételkülönlegességek
Szabadidő, művelődés, szórakozás
Szabadidős elfoglaltságok, sportágak
Kulturális lehetőségek a célországokban. (Német városok, tartományok nevezetességei.)
Turisztikai célpontok: városnézés, látnivalók, nevezetességek, múzeum. Házibuli.
Utazás, turizmus
A közlekedés eszközei: a tömegközlekedés, a kerékpáros közlekedés.
Szabadság, nyaralás itthon, illetve külföldön. Utazás repülőgéppel, repülőtéren.
Jegyvásárlás. Német városok nevezetességei (Potzdam)
Tudomány és technika.
Szabadidős elfoglaltságok, sportágak
Kulturális lehetőségek a célországokban. (Német városok, tartományok nevezetességei.)
A technikai eszközök szerepe a mindennapi életben. Számítógépes tevékenységek.
Az internet szerepe a tanulásban és a munkában.
Gazdaság és pénzügyek
Vásárlás, szolgáltatások. Zsebpénz. Fogyasztás, reklámok.
Vásárlás (menetjegy), pénzváltás.
Fogalomkörök

Cselekvés,
történés, létezés
kifejezése
jelenidejűség

Präsens
Präsens
Vokalwechsel
trennbare Verben

múltidejűség

Ich bin heute zu Hause. Die Sonne
scheint schön.
mit Der Zug fährt gleich ab.
Er liest das Buch vor.

Jövőidejűség

Präteritum
(hatte, war)
Futur mit werden

Ich hatte keine Zeit. Ich war nicht zu
Hause.
Ich werde einen Kochkurs besuchen.

személytelenség

es, man

Es regnet. Man spricht hier deutsch.

haben
Possessivpronomen
(mein, dein)
Genitiv mit von, -s

Hast du ein Auto?
Das ist meine Familie.

Birtoklás
kifejezése

Peters Vater besucht uns heute.
Wer ist dieser Mann?- Der Vater von
Peter!

Térbeli viszonyok
irányok,
helymeghatározás
in(A/D)

hier, dort, links, rechts
oben, unten, hinten…
Mein Schreibtisch steht links.
Er geht ins Kino. Er war im Kino.

Időbeli viszonyok
gyakoriság

Wie oft?
Ich spiele oft mit Peter.
selten, manchmal, oft, Ich mache zweimal am Tag Gymnastik.
immer, nie
Ich
gehe
wöchentlich
zweimal
einmal, zweimal
schwimmen.

időpont

in, um, am, wann?
diese/dieses/diesen

im Winter, um 8 Uhr, am Freitag
Diesen Montag geht es nicht.

Mennyiségi
viszonyok
számok
határozott
mennyiség
határozatlan
mennyiség

eins, zwei, hundert
eine Portion Pommes
alles, viel, wenig, Ich lerne viel, und ich habe wenig Zeit.
nichts, mehr-mehrere
Ich brauche mehr Geld/mehrere
Bücher.

Minőségi
viszonyok
Wie?

Ich bin zufrieden. Das finde ich prima.

mögen, möchte
können, wollen

Modalitás

felszólítás

Ich mag es nicht.
Ich möchte ein Eis.
Er kann nicht schwimmen.
Ich will nach Hause gehen.
Komm morgen wieder! Spielt Tennis!
Nehmen Sie bitte Platz! Gehen wir
jetzt!

Esetviszonyok

Logikai viszonyok kérdőszók

Szövegösszetartó
eszközök

Kötőszók
Névmások
(Nominativ,
Akkusativ, Dativ)

Nominativ, Akkusativ Er zeichnet Bilder. Grete fragt uns,
Dativ
nicht ihn.
Er gibt seinem Freund die Karte.
Präpositionen mit dem Ich brauche das Zimmer für einen Tag.
Akkusativ (für)
Ich komme mit meiner Freundin
Präpositionen mit dem
Dativ ( mit)
Was?
Wer?
Wo? Wer ist der Mann dort?
Wann?
Wohin? Woher kommen Sie?
Woher? Wieviel?
Wohin fährst du?
und/oder/aber/denn
Ich bin Arzt und wohne in Berlin.
das, ich, mich, mein, Er lebt in Ungarn, aber er spricht kein
mir, dir
Ungarisch.
dieser/diese/dieses
Ich zeige dir ein Foto.
Dieser Mann ist mein Freund.

Tagadás

Nicht, nein, kein
9. évfolyam (5 óra)

Kiemelt témakörök:
Személyes vonatkozások, család
A tanuló személye. Család, családfa. Családi élet, családi kapcsolatok, teendők.
Személyes tervek. Családtagok életének fontos állomásai
A családi élet mindennapjai, otthoni teendők, háztartási munkák.
Ember és társadalom
Barátok, kapcsolat a kortársakkal, felnőttekkel.
Öltözködés, divat, ruhadarabok vásárlása.Konfliktusok és kezelésük
Emberek belső jellemzése. Kapcsolat generációk között.
A tizenévesek világa: lakóközösség, munkamegosztás Női és férfi szerepek
Hasonlóságok és különbségek az emberek között, szokások más országokban
Környezetünk
Az otthon, a lakóhely és környéke. Tájékozódás a városban
A lakóhely szolgáltatásai, ügyintézés. Időjárás
Lakótársak.
Különböző lakások a világban, berendezések, szokások más országokban.
A lakóhely nevezetességei, a lakóhely szolgáltatásai
Az iskola
Tantárgyak. A nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe Az ismeretszerzés különböző módjai.
Egy iskola bemutatása. Iskolatípusok. Osztályzás.
Külföldi és hazai iskola közti különbségek. Az internet szerepe a tanulásban. Tanulás külföldön,

nyelvtanulás.
A munka világa
Foglalkozások Diákmunka. Nyári munkavállalás.
Életmód
Ételek, kedvenc ételek Élelmiszerek, ételek a célországokban.
Életünk és a stressz: szabadidős stressz
Háztartási munkák. Magyar ételkülönlegességek
Szabadidő, művelődés, szórakozás
Szabadidős elfoglaltságok, sportágak
Kulturális lehetőségek a célországokban. (Német városok, tartományok nevezetességei.)
Turisztikai célpontok: városnézés, látnivalók, nevezetességek, múzeum. Házibuli.
Utazás, turizmus
A közlekedés eszközei: a tömegközlekedés, a kerékpáros közlekedés.
Szabadság, nyaralás itthon, illetve külföldön. Utazás repülőgéppel, repülőtéren.
Jegyvásárlás. Német városok nevezetességei (Potzdam)
Tudomány és technika.
Szabadidős elfoglaltságok, sportágak
Kulturális lehetőségek a célországokban. (Német városok, tartományok nevezetességei.)
A technikai eszközök szerepe a mindennapi életben. Számítógépes tevékenységek.
Az internet szerepe a tanulásban és a munkában.
Gazdaság és pénzügyek
Vásárlás, szolgáltatások. Zsebpénz. Fogyasztás, reklámok.
Vásárlás (menetjegy), pénzváltás.
Fogalomkörök
Cselekvés, történés,
létezés kifejezése
igepárok
múltidejűség (1)

múltidejűség (2)

liegen/legen,
stehen/stellen
Präteritum
(szabályos és rendhagyó
igék)
Perfekt (sein/haben)
Modalverben
im
Präteritum
(konnte,
wollte, musste, durfte)
sich-Verben

Das Buch liegt nicht hier.
Ich lege das Buch auf den Tisch.
Er machte einen Fehler. Ich ging in
die Schule.
Ich habe ein Eis gegessen.
Er ist nach Hause gefahren.
Er konnte uns nicht helfen.

Ich freue mich. Er duscht sich.

Birtoklás kifejezése
gehören
+
(<>gehören zu)

D. Dieses Fahrrad gehört mir.
(Zur Wohnung gehört eine Garage.)

Térbeli viszonyok
auf, vor, hinter, neben
(A/D)
Präpositionen mit dem
Akkusativ (über, durch)
Időbeli viszonyok

Ich lege das Heft auf den Tisch.
Er steht neben dem Bett.
Sie spazieren durch den Park.
Er geht über die Brücke.

voriges/nächstes
gegen

időtartam

monatlich/wöchentlich
Wie lange?
von … bis
seit
dátum

Voriges Jahr fuhren wir nach Berlin.
Er wird gegen acht nach Hause
kommen.
Ich habe zwei Stunden wöchentlich.
Ich war von 5 bis 6 in der
Konditorei. Seit vier Jahren wohne
ich in dieser Stadt.
am vierten Oktober

Mennyiségi
viszonyok
sorszámok
határozatlan
mennyiség

Hasonlítás
fokozás

Gehen Sie die erste Straße links.
<>viele, Ich lerne viel, und ich habe wenig
Zeit.
Viele meinen, es stimmt nicht!
Was für ein? Welcher?
Das ist eine leichte Aufgabe.
(Adjektivdeklination)
Ich finde den roten Rock modisch.
Sie hat einen reichen Mann
geheiratet.
so…, wie
Er ist nicht so groß, wie mein
als
Bruder.
Dieses Auto fährt schneller als ein
Zug.
Sie ist am schönsten.
erst, viert
Viel/wenig
wenige

Minőségi viszonyok
Was für ein?/Welcher?
Adjektivdeklination

Was für ein Film ist das?
Das ist ein deutscher Krimi.
Welchen Film willst du sehen? –
Den deutschen Krimi.

dürfen

Dürfen wir hier spielen?

wäre/hätte, würde
könnte/müsste

Ich wäre lieber zu Hause.
Er hätte gern ein Auto.
Könntest du mir helfen?

Dativ (2)

Keinem Gast gefällt dieses Angebot.
Die Tür des Zimmers führt in den
Garten.
Gegen Sie hier den Fluss entlang.

Modalitás

Feltételes mód

Esetviszonyok

Genitiv
Prapositionen mit dem
Akkusativ (entlang)
Logikai viszonyok
alárendelések

Szövegösszetartó
eszközök

Kausalsatz
Objektsatz

Wir sind müde, weil wir heute sehr
viel gelernt haben.
Ich weiß (nicht), dass (ob) dir das
schon klar ist.

Kötőszók

trotzdem, weil,

Er ist krank, trotzdem geht er
arbeiten. Er ist böse, weil es immer
regnet. Er meint, dass es nicht
stimmt. Er fragt, ob es stimmt.
Er hat weder eine Frau noch ein Tier.

dass, ob

kettős
kötőszók
(entweder-oder, wedernoch, sowohl-als auch)
Kommunikációs szándékok
Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok
megszólítás
köszönés, elköszönés
bemutatás, bemutatkozás
érdeklődés hogylét iránt és arra reagálás

Entschuldigung, …
Guten Morgen / Tag! Auf Wiedersehen! Tschüs!
Das ist Peter. Ich heiße …
Wie geht’s dir? Danke, prima. Und dir? / Was fehlt dir? Ich
habe Kopfschmerzen.
Kann ich das Fenster öffnen? Ja, bitte.
Danke! Bitte!
Entschuldigung! Kein Problem!
Herzlichen Glückwunsch zum…! Danke. Fröhliche
Weihnachten. / Gute Besserung!

engedélykérés és arra reagálás
köszönet és arra reagálás
bocsánatkérés és arra reagálás
gratuláció, jókívánságok és arra reagálás
személyes
elbúcsúzás

levélben

megszólítás

és

Liebe(r)…
Viele Grüsse. Dein(e)…

Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok
sajnálkozás
öröm
elégedettség, elégedetlenség
csodálkozás
remény

Es tut mir Leid!
Ich freue mich, dass…/ Toll!
Es ist prima, dass.. Schade, dass…
Oh, das ist aber schön!
Ich hoffe, du kannst kommen!

bánat
bosszúság

Schade, dass…
Das ist aber schlimm!

Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok
véleménykérés és arra reagálás

Magst du Mathe? Ja. / Was meinst du dazu? Meiner
Meinung nach…
valaki igazának az elismerése és el nem Da hast du (nicht) Recht.
ismerése
egyetértés, egyet nem értés
Ja, das stimmt! Nein, du hast nicht Recht!
tetszés, nem tetszés
Das finde ich gut / blöd! / Das gefällt mir (nicht)!
akarat, kívánság, képesség, kötelezettség, ich will, ich möchte, ich kann, ich soll, ich muss, ich darf
szükségesség, lehetőség
ígéret
Ich mache das schon!
dicséret, kritika
Klasse! Blödsinn!
szándék, terv
Ich will …

Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok
dolgok, személyek megnevezése, leírása

Das ist… Meine Mutter ist…

események leírása
információkérés, információadás

Zuerst…, dann…, zum Schluss. / Es war einmal…
Wie ist …? Prima. / Wie alt bist du? 12 / Weißt du…? /
Können Sie mir bitte sagen…?
ja, nein, nicht, kein, doch
Ich weiß (nicht), dass / ob..
Ich weiß es (nicht) genau. / Ich bin mir (nicht) sicher, dass /
ob

igenlő vagy nemleges válasz
tudás, nem tudás
bizonyosság, bizonytalanság

A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok
kérés
tiltás, felszólítás
javaslat és arra reagálás
meghívás és arra reagálás
kínálás és arra reagálás

Gib mir bitte …! / Kannst du bitte…?
Schreib noch nicht. Öffne die Tür.
Möchtest du…? Ja, gerne! / Können wir gehen?
Kommst du mit? Ja. Nein, es tut mir Leid.
Noch ein Stück Kuchen? Ja, bitte. Nein, danke.

Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok
visszakérdezés, ismétléskérés
nem értés

Wie bitte? Wiederholen Sie bitte. / Sag es noch einmal!
Ich verstehe nicht. / Entschuldigung, ich habe es nicht
verstanden.
Buchstabiere bitte.
Kannst du bitte langsamer /lauter sprechen?

betűzés kérése, betűzés
felkérés lassabb, hangosabb beszédre

10. évfolyam (5 óra)
Kiemelt témakörök
Személyes vonatkozások, család
Családi ünnepek, ünnepek itthon és a nagyvilágban.
Környezetünk
Az otthon: vidék kontra város
Növények és állatok a környezetünkben.
Környezetvédelem a szűkebb környezetünkben.
Időjárási viszonyok
Az iskola
Nyelvtanulás külföldön, iskolai hagyományok.
A munka világa
Nyári munkavállalás. Önéletrajz, állásinterjú.
Foglalkozások és a szükséges kompetenciák.
Életmód
Betegségek,
baleset,
sérülések.
Gyógykezelés
Étkezési szokások. Egészséges ill egészségtelen életmód.
Szabadidő, művelődés, szórakozás
Extrém
Számítógép, internet. Kulturális és sportélet nálunk és a célországokban.
Utazás, turizmus
Az egyéni és a társas utazás előnyei és hátrányai.

(orvosnál).

Testrészek.

sportok

Turisztikai célpontok. Turisztikai célpontok Németországban.
Osztálykirándulás.
Fogalomkörök
Cselekvés,
történés, létezés
kifejezése
Szenvedő szerkezet

Műveltetés

Passiv im Präsens, Sie werden am Flughafen
Präteritum, Perfekt
abgeholt. Es wurde schon längst
erledigt. Sind die Gäste schon
eingeladen worden?
Zustandspassiv
Das Fenster ist geöffnet.
Passiv
mit Das Auto kann nicht repariert
Modalverben
werden.
lassen
Sie lasen das Essen liefern.

Modalverben

sollen

Feltételes mód

sollte

Modalitás
Du könntest/müsstest das viel
schneller machen.
Wir sollten ihn anrufen.

Logikai
viszonyok
Temporalsatz
wenn)

(als, Wenn er zu Hause ist, sieht er
immer nur fern. Als er jung war,
fuhr er öfter ins Ausland.
(um+zu, Sie steht früh auf, um für das
Wochenende einzukaufen.
Infinitiv Vergiss nicht, mich anzurufen.

Finalsatz
damit)
zu
+
szerkezetek
jelen időben (Präsens)

Függő beszéd

Sie sagte, dass sie heute ins
Kino geht.

Szöveg
összetartó
elemek
Kötőszók

obwohl, trotzdem

Obwohl die Aufgabe schwer
war, konnten viele sie richtig
lösen.

Kölcsönös névmások
Relativsatz/Relativpronomen

(mit)einander
der/dessen

Sie helfen einander.
Er ist der Mann, der gestern
gekommen ist/dessen Auto
gestohlen wurde.
Ich weiß nicht, wer die Frau ist.

wer/wen/wem/wessen
wo

11. évfolyam (5 óra)
Kiemelt témakörök
A már előfordult témák kapcsolódási pontjait ld. az előző évfolyamoknál

Ember és társadalom
Jellemvonások. Barátságok, szerelem. Konfliktusok a családban és kezelésük.
Szülő-gyerek kapcsolat
Környezetünk
Környezetszennyezés,
környezetvédelem.
Környezetvédelmi akciók Németországban.

Energiatakarékosság.

Az iskola
Továbbtanulás, érettségi. Magyar-oszták érettségi. Felsőoktatás.
Pályaválasztás, továbbtanulás
A munka világa
Diákmunka, nyári munkavállalás itthon és külföldön.
Foglalkozások és a szükséges kompetenciák; nem „szokványos” foglalkozások.
Pályaválasztás, továbbtanulás vagy munkába állás, a kettő párhuzamosan.
Önéletrajz, állásinterjú. Munkanélküliség.
Életmód
Vásárlás, szolgáltatások. Közlekedés autóval.
Életmód nálunk és célnyelvi országokban
Szabadidő, művelődés, szórakozás
Olvasás, rádió, tévé, filmek, számítógép, internet.
Tudomány és technika
Médiák, számítógép, mobiltelefon, találmányok.
Az autó részei.
Gazdaság és pénzügyek
Családi kassza: kiadások, bevételek.
Vásárlás, szolgáltatások (például posta, bank). Folyószámla. Fogyasztás, reklámok.
Fogalomkörök
Cselekvés, történés,
létezés kifejezése
múlt idő

Plusquamperfekt

műveltetés

lassen ( Präteritum)

feltételesség

óhajtó mondat

Er hatte alles gemacht, als wir
ankamen.
Wir ließen unsere Nähmaschine
reparieren.
Wenn Sie doch helfen könnten!

Modalitás
haben+zu,
sein + zu

Sie haben das Formular zu
unterschreiben. Das ist kaum zu
glauben.

Minőségi viszonyok
Adjektivdeklination -

Logikai viszonyok

Főnévvé
vált Wir haben alle Verwandten
melléknevek
eingeladen
Melléknévi igenév
ein gedeckter Tisch, die fehlende
Seite

alárendelések

Temporalsatz
nachdem, bis)

(bevor, Sie ging weg, bevor der Film zu
Ende ging.

anstatt dass/anstatt zu
ohne dass/ohne zu

Sie antwortet, anstatt die Sache zu
überlegen.

Szövegösszetartó
eszközök
kötőszók
névmások

Minőségi viszonyok Adjektivdeklination

da

Da er krank war, konnte er nicht
mitspielen.
derjenige/diejenige
Sie war diejenige, die uns immer
helfen konnte.
einer/eines/eines
Es ist eines des besten Autos.
Főnévként
használt der Kranke
melléknév
Melléknévi igenév
die gelöste Aufgabe

Kommunikációs szándékok
Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok
megszólítás
köszönés, elköszönés
bemutatás, bemutatkozás
telefonálásnál bemutatkozás és elköszönés
személyes
levélben
megszólítás
elbúcsúzás
érdeklődés hogylét iránt és arra reagálás
engedélykérés és arra reagálás
köszönet és arra reagálás
bocsánatkérés és arra reagálás
gratuláció, jókívánságok és arra reagálás

Entschuldigung, …
Guten Morgen / Tag! Auf Wiedersehen! Tschüs!
Das ist Peter. Ich heiße …
Guten Tag, das ist …
Auf Wiederhören! Tschüs!
és Liebe(r)…
Viele Grüsse. Dein(e)…
Wie geht’s dir? Danke, prima. Und dir? / Was fehlt dir? Ich
habe Kopfschmerzen.
Kann ich das Fenster öffnen? Ja, bitte.
Danke! Bitte.
Entschuldigung! Kein Problem!
Herzlichen Glückwunsch zum…! Danke. Fröhliche
Weihnachten. / Gute Besserung!

Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok
sajnálkozás
öröm
elégedettség, elégedetlenség
csodálkozás
remény

Es tut mir Leid!
Ich freue mich, dass…/ Toll!
Es ist prima, dass.. Schade, dass…
Oh, das ist aber schön!
Ich hoffe, du kannst kommen!

bánat
bosszúság

Schade, dass…
Das ist aber schlimm!

Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok
véleménykérés
és
arra
reagálás, Magst du Mathe? Ja. / Was meinst du dazu? Meiner
véleménynyilvánítás
Meinung nach… Was denkst darüber?
valaki igazának az elismerése, és el nem Da hast du (nicht) Recht!
ismerése

egyetértés, egyet nem értés
Ja, das stimmt! Nein, du hast nicht Recht!
érdeklődés, érdektelenség
Ich interessiere mich für … (nicht).
tetszés, nem tetszés
Das finde ich gut / blöd! / Das gefällt mir (nicht)!
akarat, kívánság, képesség, szükségesség, ich will, ich möchte, ich kann, ich muss, ich soll, ich darf
kötelezettség, lehetőség,
ígéret, szándék, terv
Ich mache das schon! Ich will …
érdeklődés értékítélet, kívánság, preferencia Und was wüschen Sie? Möchtest du einen Kaffee oder lieber
iránt
Tee?
dicséret, kritika
Klasse! Blödsinn!
Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok
dolgok, személyek megnevezése, leírása
események leírása
információkérés, információadás
igenlő vagy nemleges válasz
tudás, nem tudás
bizonyosság, bizonytalanság
ismerés, nem ismerés

Das ist… Meine Mutter ist… / Es geht um…
Zuerst…, dann…, zum Schluss. / Es war einmal…
Wie ist …? Prima. / Wie alt bist du? 12. / Weißt du…? /
Können Sie mir bitte sagen…?
ja, nein, nicht, kein, doch, weder…noch
Ich weiß (nicht), dass / ob…
Ich weiß es (nicht) genau. / Ich bin mir (nicht) sicher, dass /
ob …
Ich kenne .. gut / nicht.

A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok
kérés
tiltás, felszólítás
segítségkérés és arra reagálás
javaslat és arra reagálás
meghívás és arra reagálás
kínálás és arra reagálás

Gib mir bitte …! / Kannst du bitte…?
Schreib noch nicht. Öffne die Tür.
Können Sie mir bitte bei … helfen? Ja, gerne. Ich kann
Leider nicht!
Möchtest du…? Ja, gerne! / Können wir gehen?
Kommst du mit? Ja. Nein, es tut mir Leid.
Noch ein Stück Kuchen? Nein, danke. Ja, bitte.

Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok
visszakérdezés, ismétléskérés
nem értés
betűzés kérése, betűzés
felkérés lassabb, hangosabb beszédre
beszélési szándék jelzése, téma bevezetése
megerősítés

Wie bitte? Wiederholen Sie bitte. / Sag es noch einmal! /
Wie meinst du das?
Ich verstehe nicht. / Entschuldigung, ich habe es nicht
verstanden.
Buchstabiere bitte.
Kannst du bitte langsamer /lauter sprechen?
Dabei fällt mir gerade ein,…
Ja, das stimmt.
12. évfolyam (5 óra)

Kiemelt témakörök
Személyes vonatkozások, család
A tanuló személye, életrajza, életének fontos állomásai.
Személyes tervek. Családi élet, családi kapcsolatok. A családi élet mindennapjai, otthoni teendők.
Generációk; az idősek tisztelete, az élet régen.
A család szerepe az egyén és a társadalom életében
Családi munkamegosztás, szerepek a családban, generációk együttélése
Ember és társadalom
Emberek külső és belső jellemzése. Baráti kör.

A tizenévesek világa: kapcsolat a kortársakkal, felnőttekkel.
Női és férfi szerepek, ismerkedés, házasság. Ünnepek, családi ünnepek.
Öltözködés, divat. Hasonlóságok és különbségek az emberek között, tolerancia, pl. fogyatékkal élők.
Konfliktusok és kezelésük. Társadalmi szokások nálunk és a célországokban. „Made in Italy”.
Az emberi kapcsolatok minősége, fontossága (barátság, szerelem, házasság)
Lázadás vagy alkalmazkodás; a tizenévesek útkeresése
Előítéletek, társadalmi problémák és azok kezelése
Az ünnepek fontossága az egyén és a társadalom életében
Az öltözködés mint a társadalmi hovatartozás kifejezése
A fogyasztói társadalom, reklámok
Társadalmi viselkedésformák
Környezetünk
Az otthon, a lakóhely és környéke (a lakószoba, a lakás, a ház bemutatása).
A lakóhely nevezetességei, szolgáltatások, szórakozási lehetőségek.
Növények és állatok a környezetünkben. Környezetvédelem a szűkebb környezetünkben.
Szelektív hulladékgyűjtés. Passzív ház. Időjárás, éghajlat.
A lakóhely és környéke fejlődésének problémái
A természet és az ember harmóniája
A környezetvédelem lehetőségei és
A környezetvédelem lehetőségei és problémái
Az iskola
Saját iskolájának bemutatása (sajátosságok, például. szakmai képzés, tagozat).
Tantárgyak, órarend, érdeklődési kör, tanulmányi munka.
Az ismeretszerzés különböző módjai. A nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe, fontossága.
Az internet szerepe az iskolában, a tanulásban. Az iskolai élet tanuláson kívüli eseményei.
Iskolai hagyományok. Egyetemista élet, ösztöndíj-lehetőségek itthon és külföldön; német ösztöndíjjal
nálunk.
Iskolatípusok és iskolarendszer Magyarországon és más országokban
Hasonló események és hagyományok külföldi iskolákban
A munka világa
Diákmunka, nyári munkavállalás itthon és külföldön.
Foglalkozások és a szükséges kompetenciák; nem „szokványos” foglalkozások.
Pályaválasztás, továbbtanulás vagy munkába állás, a kettő párhuzamosan.
Önéletrajz, állásinterjú. Munkanélküliség.
A munkavállalás körülményei, lehetőségei itthon és más országokban, divatszakmák
Életmód
Napirend, időbeosztás.
Az egészséges életmód (a helyes és a helytelen táplálkozás, a testmozgás szerepe az egészség
megőrzésében, testápolás). Életünk és a stressz. Ételek, kedvenc ételek, sütés-főzés. Étkezés családban,
iskolai menzán, éttermekben, „bárban”, pizzériában. Gyakori betegségek, sérülések, baleset. Gyógykezelés
(orvosnál).
Életmód nálunk és a célországokban.
Az étkezési szokások hazánkban és más országokban
Ételspecialitások hazánkban és másországokban
A kulturált étkezés feltételei, fontossága
A szenvedélybetegségek
A gyógyítás egyéb módjai
Szabadidő, művelődés, szórakozás
Szabadidős elfoglaltságok, hobbik. Színház, mozi, koncert, kiállítás stb. Sportolás, kedvenc sport, iskolai

sport.
Olvasás, rádió, tévé, számítógép, internet. Az infokommunikáció szerepe a mindennapokban.
Kulturális és sportélet nálunk és a célországokban.
A szabadidő jelentősége az ember életében
A művészet szerepe a mindennapokban
Szabadidősport, élsport, veszélyes sportok
A könyvek, a média és az internet szerepe, hatásai
Utazás, turizmus
A közlekedés eszközei, lehetőségei, a tömegközlekedés, a kerékpáros közlekedés.
Nyaralás itthon, illetve külföldön. Utazási előkészületek, egy utazás megtervezése, megszervezése.
Az egyéni és a társas utazás előnyei és hátrányai.
Szálláslehetőségek (camping, ifjúsági szállás, szálloda, bérelt lakás vagy ház, lakáscsere stb.).
Turisztikai célpontok.
A motorizáció hatása a környezetre és a társadalomra
Az idegenforgalom jelentősége
Tudomány és technika
Népszerű tudományok, ismeretterjesztés. A technikai eszközök szerepe a mindennapi életben.
Az internet szerepe a magánéletben, a tanulásban és a munkában. Német és magyar híres feltalálók.
A tudományos és technikai fejlődés pozitív és negatív hatása a társadalomra, az emberiségre
Gazdaság és pénzügyek
Családi gazdálkodás. Zsebpénz. A pénz szerepe a mindennapokban. Vásárlás, szolgáltatások (például
posta, bank).
Fogyasztás, reklámok.
A pénz szerepe a mindennapokban.
A fogyasztói társadalom.
Banki ügyintézés, például pénzfelvétel, bankkártya igénylés.
Tudatos vásárlói magatartás.
Kommunikációs szándékok
Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok:
– megszólítás;
– köszönés, elköszönés;
– bemutatás, bemutatkozás;
– telefonálásnál bemutatkozás és elköszönés;
– személyes levélben megszólítás és;
– elbúcsúzás;
– érdeklődés hogylét iránt és arra reagálás;
– engedélykérés és arra reagálás;
– köszönet és arra reagálás;
– bocsánatkérés és arra reagálás;
– gratuláció, jókívánságok és arra reagálás.
Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok:
– sajnálkozás;
– öröm;
– elégedettség, elégedetlenség;
– csodálkozás;
– remény;
– bánat;
– bosszúság.
Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok:
– véleménynyilvánítás, véleménykérés és arra reagálás;

– valaki igazának az elismerése és el nem ismerése;
– egyetértés, egyet nem értés;
– érdeklődés, érdektelenség;
– tetszés, nem tetszés;
– dicséret, kritika;
– ellenvetés;
– akarat, kívánság, képesség, kötelezettség, szükségesség, lehetőség;
– ígéret; szándék,
– érdeklődés értékítélet, kívánság, preferencia és érdeklődési kör iránt.
Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok:
– dolgok, személyek megnevezése, leírása;
– események leírása;
– információkérés, információadás;
– igenlő vagy nemleges válasz;
– válaszadás elutasítása,
– tudás, nem tudás;
– bizonyosság, bizonytalanság;
– ismerés, nem ismerés.
A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok:
– kérés;
– tiltás, felszólítás;
– segítségkérés és arra reagálás;
– javaslat és arra reagálás;
– kínálás és arra reagálás;
– meghívás és arra reagálás.
Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok:
– visszakérdezés, ismétléskérés;
– nem értés;
– betűzés kérése, betűzés;
– felkérés lassabb, hangosabb beszédre;
– beszélési szándék jelzése, téma bevezetése;
– megerősítés;
– témaváltás, beszélgetés lezárása.
Fogalomkörök:
A módbeli segédigék másodlagos jelentése
Függőbeszéd
Függő kérdések
Igei vonzatok

OROSZ NYELV
Heti 3 órás második idegen nyelv
Óratervi táblázat:
Évfolyam
Heti óraszám
Éves óraszám

9.
3
111

10.
3
111

11.
3
111

12.
3
96

9. évfolyam (3 óra)
Kiemelt témakörök
Személyes vonatkozások, család
A tanuló személye. Család, családfa. Családi élet, családi kapcsolatok, teendők.
Ember és társadalom
Emberek külső és belső jellemzése. Baráti kör. A tizenévesek világa: kapcsolat a kortársakkal, felnőttekkel.
Ünnepek, családi ünnepek. Öltözködés, divat. Társadalmi szokások nálunk és a célországban.
Környezetünk
Az otthon, a lakóhely és környéke (a lakószoba, a lakás, a ház bemutatása).
A lakóhely nevezetességei, szolgáltatások, szórakozási lehetőségek. Időjárás, éghajlat
Az iskola
Saját iskolájának bemutatása. Tantárgyak, órarend, érdeklődési kör. .Az ismeretszerzés különböző módjai.
A nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe, fontossága. Az internet szerepe az iskolában, a tanulásban.
Az iskolai élet tanuláson kívüli eseményei.
A munka világa
Foglalkozások. Pályaválasztás.
Életmód
Napirend, időbeosztás. Ételek, kedvenc ételek. Étkezés családban, iskolai menzán, éttermekben.
Szabadidő, művelődés, szórakozás
Szabadidős elfoglaltságok, hobbik. E-mailezés külföldre barátokkal Színház, mozi, koncert, kiállítás stb.
Sportolás, kedvenc sport, iskolai sport. Olvasás, rádió, tévé, számítógép, internet. Kulturális és sportélet nálunk és a
célországban.
Utazás, turizmus
A közlekedés eszközei, lehetőségei, a tömegközlekedés, a kerékpáros közlekedés.
Nyaralás itthon, illetve külföldön. Utazási előkészületek.
Szálláslehetőségek (kemping, ifjúsági szállás, szálloda, bérelt lakás vagy ház, lakáscsere stb.).
Turisztikai célpontok. A célország, ill. a célország fővárosának nevezetességei.
Tudomány és technika
A technikai eszközök szerepe a mindennapi életben.
Az internet szerepe a magánéletben, a tanulásban és a munkában.
Gazdaság és pénzügyek
Vásárlás. Fogyasztás.

Fogalomkörök
Létezés kifejezése

Это

книга.

Это

мальчик.

A

magyartól

eltérő

Cselekvés kifejezése

sajátosságok.
играть, жить, говорить típusú igék jelen, múlt és
összetett jövő idejű alakjai.
написать, прочитать típusú igék egyszerű jövő idejű
alakjai.

Birtoklás kifejezése
Térbeli viszonyok
Időbeli viszonyok

у меня есть…, чей, мой, твой, наш, ваш, его, её.
Книга мальчика, книги мальчика, мальчиков.
направо, налево, прямо, на столе, в машине.
В школу, на улицу.
Вчера, сегодня, завтра.
Часто, всегда, никогда.
В четверг, в пятницу.
Летом, осенью, зимой, весной…
В январе, в феврале…
Утром, днём, вечером…

Függő beszéd
Mennyiségi viszonyok

Он сказал, что завтра приедет.
100 грамм колбасы, 100 грамм водки, литр молока и
т.д.

Modalitás
Esetviszonyok

Мне 11 лет. Ему 3 года. Ей 21 год.
Сейчас 2 часа. Сейчас 5 часов 10 минут.
Большой, маленький. Белый, чёрный, красный, зелёный,
голубой, синий, жёлтый. Короткий, длинный, худой,
полный. Далёкий, близкий. Красивый, чистый, грязный.
Быстрый, медленный.
Хорошо, плохо, далеко, близко, быстро, медленно.
Это книга.

Logikai viszonyok

и, а, но, или, который, где, когда, потому что.

Szövegösszetartó eszközök

Személyes névmások.
Это, мой, твой, наш, ваш, его, её, который.

Minőségi viszonyok

10. évfolyam (3 óra)
Kiemelt témakörök:
Személyes vonatkozások, család

A tanuló személye. Személyes tervek. Családi élet, családi kapcsolatok.
A családi élet mindennapjai, otthoni teendők.
Ember és társadalom
Emberek külső és belső jellemzése. Baráti kör, közös programok. A tizenévesek világa: kapcsolat a kortársakkal,
felnőttekkel. Ünnepek, családi ünnepek. Öltözködés, divat.
Hasonlóságok és különbségek az emberek között, tolerancia, pl. idősek, fogyatékkal élők.
Konfliktusok és kezelésük. Társadalmi szokások nálunk és a célországokban.
Környezetünk
Az otthon, a lakóhely és környéke (a lakószoba, a lakás, a ház bemutatása)
Kiadó szoba; albérlet-keresés itthon és külföldön. Útbaigazítás.
A lakóhely nevezetességei, szolgáltatások, szórakozási lehetőségek. Növények és állatok a környezetünkben.
Környezetvédelem a szűkebb környezetünkben.. Felelős állattartás, állatok örökbe fogadása, annak segítése.
Nemzeti parkok, állatkert. Szelektív hulladékgyűjtés. Időjárás, éghajlat.
Az iskola
A tanuló saját iskolájának bemutatása. Tantárgyak, órarend, érdeklődési kör. Az ismeretszerzés különböző módjai.
A nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe, fontossága. Az internet szerepe az iskolában, a tanulásban.
Az iskolai élet tanuláson kívüli eseményei. Iskolai hagyományok.
A munka világa
Diákmunka, nyári munkavállalás. Foglalkozások és a szükséges kompetenciák.
Pályaválasztás, továbbtanulás vagy munkába állás. Távmunka kisgyermek mellett.
Életmód
Napirend, időbeosztás.
Az egészséges életmód (a helyes és a helytelen táplálkozás, a testmozgás szerepe az egészség megőrzésében,
testápolás). Egészséges és egészségtelen táplálékok. Életünk és a stressz. Ételek, kedvenc ételek, sütés-főzés.
Étkezés családban, iskolai menzán, éttermekben,. Gyakori betegségek, sérülések, baleset; azok megelőzése.
Gyógykezelés (orvosnál). Életmód nálunk és a célországban.
Szabadidő, művelődés, szórakozás
Szabadidős elfoglaltságok, hobbik. Színház, mozi, koncert, kiállítás, múzeum stb. Sportolás, kedvenc sport, iskolai
sport. Olvasás, rádió, tévé, számítógép, internet. Az infokommunikáció szerepe a mindennapokban.
Kulturális és sportélet nálunk és a célországban.
Utazás, turizmus
A közlekedés eszközei, lehetőségei, a tömegközlekedés, a kerékpáros közlekedés.
Útbaigazítás. Nyaralás itthon, illetve külföldön. Utazási előkészületek, egy utazás megtervezése, megszervezése.
Az egyéni és a társas utazás előnyei és hátrányai. Szálláslehetőségek kemping, ifjúsági szállás, szálloda, bérelt
lakás vagy ház, lakáscsere stb.). Turisztikai célpontok. A célország, ill. a célország fővárosának nevezetességei.
Tudomány és technika.
A technikai eszközök szerepe a mindennapi életben.
Az internet szerepe a magánéletben, a tanulásban és a munkában.
Gazdaság és pénzügyek
A pénz szerepe a mindennapokban. Vásárlás, szolgáltatások (például posta, bank)

Fogalomkörök
Létezés kifejezése

Это книга. Это
sajátosságok.

мальчик.

A

magyartól

eltérő

Cselekvés kifejezése

играть, жить, говорить típusú igék jelen, múlt és
összetett jövő idejű alakjai.
написать, прочитать típusú igék egyszerű jövő idejű
alakjai.
Az

igei

paradigmarendszer

fokozatos kiépítése kijelentő módban.
Слушай!
Напиши!

Прочитай!

Открой!

Закрой!Пиши!

A felszólító mód kifejezésének megértése,
reakció a felszólításra.
Birtoklás kifejezése
Térbeli viszonyok

у меня есть…, чей, мой, твой, наш, ваш, его, её.
Книга мальчика, книги мальчика, мальчиков.
направо, налево, прямо, на столе, в машине.
В школу, на улицу.

Időbeli viszonyok

Вчера, сегодня, завтра.
Часто, всегда, никогда.
В четверг, в пятницу.
Летом, осенью, зимой, весной…
В январе, в феврале…
Утром, днём, вечером…

Függő beszéd
Mennyiségi viszonyok

Minőségi viszonyok

Modalitás
Esetviszonyok

Logikai viszonyok
Szövegösszetartó eszközök

Он сказал, что завтра приедет.
100 грамм колбасы, 100 грамм водки, литр молока и
т.д.
Мне 11 лет. Ему 3 года. Ей 21 год.
Сейчас 2 часа. Сейчас 5 часов 10 минут.
Большой, маленький. Белый, чёрный, красный, зелёный,
голубой, синий, жёлтый. Короткий, длинный, худой,
полный. Далёкий, близкий. Красивый, чистый, грязный.
Быстрый, медленный.
Хорошо, плохо, далеко, близко, быстро, медленно.
Это книга. Я вижу книгу. Книга мальчика на столе. Я
даю книгу мальчику. Я гуляю с мальчиком. В книге
красивая картина.
Az orosz esetviszonyok alapvető alakjai egyes és
többes számban néhány elöljárószóval és azok
nélkül.
и, а, но, или, который, где, когда, потому что.
Személyes névmások.
Это, мой, твой, наш, ваш, его, её, который.

Kommunikációs szándékok
1. Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok
kapcsolatfelvétel:
köszönés,
üdvözlés,

Здравствуй/те! Привет!
Доброе утро1 Добрый день!
Добрый вечер! Спокойной ночи!

Здравствуй/те! Привет!

érdeklődés hogylét iránt
ezekre reagálás,
bemutatás,
bemutatkozás,
megszólítás,
engedélykérés
kapcsolat befejezése:
búcsúzás,
üdvözlés,
jókívánságok
kapcsolattartás:
bocsánatkérés,
köszönet és azokra reagálás

és Как дела?
Как тебя/Вас зовут?
Спасибо, хорошо. Спасибо.
Девушка! Анна Павловна! Мама! Меня зовут…
Сергей Петрович!
Разрешите представиться!
Очень приятно!
До свидания! Пока!
До свидания! Пока!
С днём рождения!
Спасибо.
С новым годом!
С новым годом!
Извини/те…

Ничего!

Спасибо.

Не за что!

2. Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok
Что это? Кто это?
dolgok, személyek,
állapotok azonosítása, leírás, Это книга или журнал?
Что это? А это что? Что это
magyarázat, emlékeztetés
за книга?
Кто это? Это мальчик или
девочка?
Как тебя / Вас зовут? Где ты
információkérés
живёшь / Вы живёте?
Где школа / музей / банк / парк /
театр / цирк / кино / почта /
касса / туалет?
Сколько стоит гамбургер / торт
/ кефир / какао / шоколадка?

Это книга. Это мальчик.
Это книга. Книга.
Это книга. А это журнал.
Это интересная книга.
Это мальчик.
Меня зовут…
Я живу…
Вот… Здесь… Направо, налево, прямо.
Здесь рядом, где парк.
100 форинтов. 3 рубля. 21 рубль.
Да, это книга. Да, конечно.
Нет, это журнал. Что ты / Вы! Это
журнал. Да нет! Это журнал.

igenlő vagy nemleges válasz, Это книга?
információadás

kognitív tartalmak kifejezése: Ты не знаешь/ Вы не знаете, где Я знаю, где Борис Степанович.
Я не знаю. Ой, я не знаю, где он сейчас.
tudás, nem tudás, ismerés, nem Борис Степанович?
ismerés,
bizonyosság,
bizonytalanság

3. Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok
rokonszenv,
sajnálkozás, Тебе нравится…?
ellenszenv

Конечно, мне очень нравится… Я
люблю… Это очень вкусно!
Мне жалко! Мне жаль! Очень жалко!
Мне не нравится… Я не люблю… Я
ненавижу…
Тьфу!
Да, я очень рад/а.
Я счастлив/а. А ты?
Вы Да, я доволен/довольна.

öröm

Ты рад/а? А вы рады?

elégedettség

Ты
доволен/довольна?
довольны?
Надо же! Прелесть!
Что делать? Что мне делать?
Может быть он придёт?

meglepetés
tanácstalanság
remény

Как хорошо! Удивительно!
С ума сойти!
Да, может быть!

Возможно?
Тебе не грустно?
Ты доволен/довольна?

bánat, elégedetlenség

Возможно. Да, возможно.
Грустно. Очень грустно.
Нет, я недоволен/довольна с ним/ сней/
с ними.

4. Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok
По моему… Я думаю, что
véleménynyilvánítás
állapotok,
események,
cselekvések megítélése: dicséret,
kritika, valaki igazának az
elismerése

állásfoglalás
véleménykérés

elvárása:

Правильно. Хорошо. Очень хорошо.
Верно. Совершенно верно. Ты молодец.
Вы молодцы. Умница. Вот это да! Вот
это вот! Вооо!
Неправильно. Плохо. Это очень плохо!
Как это возможно? Как тебе не
стыдно?!
Ты
прав/а,
Вы
правы.
Я
согласен/согласна с тобой/ с Вами.
По-моему… Я думаю,что…

Как ты думаешь?
Как Вы думаете?
egyetértés, egyet nem értés, Пойдём в кино?
Ты согласен/согласна?
ellentmondás, ellenvetés

Ладно. Ну, ладно.
Я согласен / согласна.
Ты прав/а. Вы правы.
Я не согласен / согласна. Ты не прав/а.
Вы не правы.
értékítélet: érdeklődés, kívánság, Это хорошо? Приятно? Это Это хорошо. Это прелесть! Очень
плохо? Неприятно?
приятно! Надо же! Это плохо. Ой, это
tetszés, nem tetszés
Вкусно? Невкусно?
плохо! Тьфу, это плохо!
Ты
хочешь
/
Вы
хотите…?
Я хочу… Я иду в кино / зоопарк /
modalitás: akarat, kívánság,
магазин.
képesség,
szükségesség,
Да, я должен/должна…
Ты
должен/
должна
писать…?
lehetőség, szándék, ígéret, terv
Я могу играть на гитаре.
Ты можешь играть на гитаре?
Я умею играть на гитаре.
Ты умеешь играть на гитаре?
Можно?
Да, можно. Нет, нельзя.

5. A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok
открой/те,
felszólítás, kérés, udvarias kérés Встань/те,
напиши/те,
запиши/те,
segítségkérés
читай/те,
считай/те,
продолжай/те,
садись/тесь,
входи/те, закрой/те…
Прошу
встать.
Принеси,
пожалуйтста..!
Помоги мне/ Помогите мне.
Извини/те, но я не знаю. почему
reklamálás
это так?
Спасибо.
Пойдём в кино.
javaslat
Ты не хочешь пойти в кино?
Можно мне пойти в кино?
engedélykérés
Конечно.
engedély megadása,
Можно. Пожалуста.
elutasítása
Нельзя. Ты болен.

Понятно, я принесу другой аппарат.
Пожалуйста. Вот.
Не за что!
Пойдёмте! Я тоже хочу.

kínálás, meghívás

Пожалуйста.
Вот
торт/ Спасибо. С удовольствием.
котлеты/пельмени суп/конфеты.
Бери/те.
Вот
кола/пиво/сок/
водка.
Приходи/те,
приезжай/те
в Спасибо. Я очень рад/а.
гости.
Приходи/те к нам.
Приходите на чай!
Приходите на вечеринку!

6. Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok
Извините, пожалйста, я не знаю,
párbeszéd:
где…
beszélési szándék jelzése
Извините, вы не знаете, где…
А! Где…? Вы хотите знать,
a megértés biztosítása:
где…?
visszakérdezés,
Повторите, пожалуйста!
ismétléskérés,
Мне непонятно, повторите ещё
megerősítés,
раз!
betűzés kérése, betűzés,
Повторите имя по буквам!
nem értés
не
понял/а,
скажите,
felkérés lassabb, hangosabb Я
пожалуйста,
медленнее,
громче!
beszédre

Вы не знаете? Я тоже не знаю./ Я
знаю, недалеко. Здесь, рядом.
Да, я хочу знать, где….
С удовольствием.

11. évfolyam (3 óra)
Kiemelt témakörök
Személyes vonatkozások, család
A tanuló személye. Személyes tervek. Családi élet, családi kapcsolatok.
A családi élet mindennapjai, otthoni teendők. Azok megosztása férj és feleség között.
Ember és társadalom
Emberek külső és belső jellemzése. Baráti kör, együttes programok, „bulik”.
A tizenévesek világa: kapcsolat a kortársakkal, felnőttekkel.
Női és férfi szerepek, ismerkedés, házasság.
Ünnepek, családi ünnepek., Öltözködés, divat. Hasonlóságok és különbségek az emberek között, tolerancia, pl.
fogyatékkal élők.
Konfliktusok és kezelésük. A kommunikáció minden formája, tömegkommunikációs eszközök.
Társadalmi szokások nálunk és a célországban.
Környezetünk
Az otthon, a lakóhely és környéke (a lakószoba, a lakás, a ház bemutatása).
A lakóhely nevezetességei, szolgáltatások, szórakozási lehetőségek.
Növények és állatok a környezetünkben. Környezetvédelem a szűkebb környezetünkben. Felelős állattartás, állatok
örökbe fogadása, annak segítése.
Nemzeti parkok, állatkert. Szelektív hulladékgyűjtés. Időjárás, éghajlat.
Az iskola

A tanuló saját iskolájának bemutatása (sajátosságok, például. szakmai képzés, tagozat).
Tantárgyak, órarend, érdeklődési kör, tanulmányi munka.
Az ismeretszerzés különböző módjai. A nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe, fontossága.
Az internet szerepe az iskolában, a tanulásban. Az iskolai élet tanuláson kívüli eseményei.
Iskolai hagyományok. Csereút.
A munka világa
Diákmunka, nyári munkavállalás. Foglalkozások és a szükséges kompetenciák.
Pályaválasztás, továbbtanulás vagy munkába állás. . Távmunka kisgyermek mellett.
Életmód
Napirend, időbeosztás.
Az egészséges életmód (a helyes és a helytelen táplálkozás, a testmozgás szerepe az egészség megőrzésében,
testápolás). Egészséges és egészségtelen táplálékok. Életünk és a stressz.
Ételek, kedvenc ételek, sütés-főzés. Receptek, tipikus orosz ételek.
Étkezés családban, iskolai menzán, éttermekben.
Gyakori betegségek, sérülések, (sport)baleset. Gyógykezelés (orvosnál). Életmód nálunk és a célországban.
Szabadidő, művelődés, szórakozás
Szabadidős elfoglaltságok, hobbik. Színház, mozi, koncert, kiállítás stb. Múzeumok; múzeumok éjszakája.
Sportolás, kedvenc sport, iskolai sport. Olvasás, rádió, tévé, számítógép, internet. Saját blog, weboldal.
Néhány híres orosz irodalmi mű (Pl. Puskin: Anyegin, Tatjána levele; Szimonov: Várj reám című verse). Az
infokommunikáció szerepe a mindennapokban.
Kulturális és sportélet nálunk és a célországban.
Utazás, turizmus
A közlekedés eszközei, lehetőségei, a tömegközlekedés, a kerékpáros közlekedés.
Útbaigazítás. Nyaralás itthon, illetve külföldön. Utazási előkészületek, egy utazás megtervezése, megszervezése.
Az egyéni és a társas utazás előnyei és hátrányai.
Szálláslehetőségek (kemping, ifjúsági szállás, szálloda, bérelt lakás vagy ház, lakáscsere stb.).
Turisztikai célpontok; a célország főbb nevezetességeinek megismerése; orosz-magyar kulturális kapcsolatok.
Tudomány és technika
Népszerű tudományok, ismeretterjesztés. A technikai eszközök szerepe a mindennapi életben.
Az internet szerepe a magánéletben, a tanulásban és a munkában.
Gazdaság és pénzügyek
A pénz szerepe a mindennapokban. Vásárlás, szolgáltatások (például posta, bank). Bankkártya és használata.

Fogalomkörök
Létezés kifejezése
Cselekvés kifejezése

Birtoklás kifejezése

Это книга. Это мальчик. A magyartól eltérő sajátosságok.
Он/она. Вижу стол/мальчика. Nemek, élő/élettelen
kategóriák.
Az igei paradigmarendszer kijelentő módban.
Az igék jelen, múlt és összetett jövő idejű alakjai. A
szabályos igék egyszerű jövő idejű alakjai.
Слушай! Прочитай! Открой! Закрой!Пиши! Напиши!
A feltételes mód használata.
A felszólító mód képzése és használata.
A вид fogalma és használata: Я всегда иду ...
Он сегодня пошёл в ...
Az
igepárok
tudatosítása:
говорить/сказать,
давать/дать, садиться/сесть...
Szabálytalan ragozású igék használata: брать/взять,
Alapvető motorikus igék fajtái és azok használata:
идти/ходить, ехать/ездить, нести/носить, вести/водить
Főnévi igeneves szerkezetek használata:
Он попросил сделать...
у меня есть…, чей, мой, твой, наш, ваш, его, её.
Книга мальчика, книги мальчика, мальчиков.
У меня нет.../не было.../не будет...
A tagadás rendszerének tudatosítása.

Térbeli viszonyok

Időbeli viszonyok

направо, налево, прямо, на столе, в машине, в школу, на
улицу.
от..., до..., около..., у...
далеко, близко от...
рядом с...
перед, за, под, над, вверх, вниз,
в лесу, в саду, на мосту...
о..., об..., по..., при...,
напротив, навстречу
A mozgás térben való leírása:
иду по улице, поднимается по эскалатору
Вчера, сегодня, завтра.
Часто, всегда, никогда.
В четверг, в пятницу.
Утром, днём, вечером, ночью
Летом, осенью, зимой, весной
Dátum: év, hó, nap
Сейчас 2 часа. Сейчас 5 часов 10 минут.
Idő: óra, perc: пять минут первого, половины третьего
Весь день, каждый год, ежедневно
по понедельникам
часто, редко, иногда, всегда
До, после, через, ... назад
С утра до вечера,
постоянно, без перерыва

12. évfolyam (3 óra)
Kiemelt témakörök
Személyes vonatkozások, család
A tanuló személye, életrajza, életének fontos állomásai.
Személyes tervek. Családi élet, családi kapcsolatok. A családi élet mindennapjai, otthoni teendők.
Generációk; az idősek tisztelete, az élet régen.
Ember és társadalom
Emberek külső és belső jellemzése. Baráti kör, együttes programok, „bulik”.
A tizenévesek világa: kapcsolat a kortársakkal, felnőttekkel.
Női és férfi szerepek, ismerkedés, házasság. Ünnepek, családi ünnepek. A kommunikáció minden formája,
tömegkommunikációs eszközök.
Öltözködés, divat. Hasonlóságok és különbségek az emberek között, tolerancia, pl. fogyatékkal élők.
Konfliktusok és kezelésük. Társadalmi szokások nálunk és a célországban.
Környezetünk
Az otthon, a lakóhely és környéke (a lakószoba, a lakás, a ház bemutatása).
A lakóhely nevezetességei, szolgáltatások, szórakozási lehetőségek.
Növények és állatok a környezetünkben. Környezetvédelem a szűkebb környezetünkben. Felelős állattartás, állatok
örökbe fogadása, annak segítése.
Nemzeti parkok, állatkert.
Szelektív hulladékgyűjtés. Passzív ház. Időjárás, éghajlat.
Az iskola
A tanuló saját iskolájának bemutatása (sajátosságok, például. szakmai képzés, tagozat).
Tantárgyak, órarend, érdeklődési kör, tanulmányi munka.
Az ismeretszerzés különböző módjai. A nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe, fontossága.
Az internet szerepe az iskolában, a tanulásban. Az iskolai élet tanuláson kívüli eseményei.
Iskolai hagyományok. Csereút. Egyetemista élet, ösztöndíj-lehetőségek itthon és külföldön; oroszok

ösztöndíjjal nálunk.
A munka világa
Diákmunka, nyári munkavállalás itthon és külföldön.
Foglalkozások és a szükséges kompetenciák; nem „szokványos” foglalkozások.
Pályaválasztás, továbbtanulás vagy munkába állás, a kettő párhuzamosan.
Önéletrajz, állásinterjú. Munkanélküliség.
Életmód
Napirend, időbeosztás.
Az egészséges életmód (a helyes és a helytelen táplálkozás, a testmozgás szerepe az egészség megőrzésében,
testápolás). Életünk és a stressz. Ételek, kedvenc ételek, sütés-főzés. Receptek, tipikus orosz ételek. Étkezés
családban, iskolai menzán, éttermekben,. Gyakori betegségek, sérülések, baleset. Gyógykezelés (orvosnál).
Életmód nálunk és a célországban.
Szabadidő, művelődés, szórakozás
Szabadidős elfoglaltságok, hobbik. Színház, mozi, koncert, kiállítás stb. Múzeumok éjszakája.
Sportolás, kedvenc sport, iskolai sport. Olvasás, rádió, tévé, számítógép, internet. Saját blog, weboldal.
Néhány híres orosz irodalmi mű (Pl. Puskin: Anyegin, Tatjána levele; Szimonov: Várj reám című verse).
Sportolás, kedvenc sport, iskolai sport.
Olvasás, rádió, tévé, számítógép, internet. Az infokommunikáció szerepe a mindennapokban.
Kulturális és sportélet nálunk és a célországban.
Utazás, turizmus
A közlekedés eszközei, lehetőségei, a tömegközlekedés, a kerékpáros közlekedés.
Nyaralás itthon, illetve külföldön. Utazási előkészületek, egy utazás megtervezése, megszervezése.
Az egyéni és a társas utazás előnyei és hátrányai.
Szálláslehetőségek (kemping, ifjúsági szállás, szálloda, bérelt lakás vagy ház, lakáscsere stb.).
Turisztikai célpontok. A célország főbb nevezetességeinek megismerése; orosz-magyar kulturális kapcsolatok.
Tudomány és technika
Népszerű tudományok, ismeretterjesztés. A technikai eszközök szerepe a mindennapi életben.
Az internet szerepe a magánéletben, a tanulásban és a munkában. Orosz és magyar híres feltalálók.
Gazdaság és pénzügyek
Családi gazdálkodás. Zsebpénz. A pénz szerepe a mindennapokban. Vásárlás, szolgáltatások (például posta,
bank). Bankkártya és használata.
Fogyasztás, reklámok.

Fogalomkörök
Létezés kifejezése
Cselekvés kifejezése

Birtoklás kifejezése

Это книга. Это мальчик. A magyartól eltérő sajátosságok.
Он/она. Вижу стол/мальчика. Nemek, élő/élettelen
kategóriák.
Az igei paradigmarendszer kijelentő módban.
Az igék jelen, múlt és összetett jövő idejű alakjai. A
szabályos igék egyszerű jövő idejű alakjai.
Слушай! Прочитай! Открой! Закрой!Пиши! Напиши!
A feltételes mód használata.
A felszólító mód képzése és használata.
A вид fogalma és használata: Я всегда иду ...
Он сегодня пошёл в ...
Az igepárok tudatosítása: говорить/сказать, давать/дать,
садиться/сесть...
Szabálytalan ragozású igék használata: брать/взять,
Alapvető motorikus igék fajtái és azok használata:
идти/ходить, ехать/ездить, нести/носить, вести/водить
Főnévi igeneves szerkezetek használata:
Он попросил сделать...
A műveltetés felismerése: заставлять читать, шить
костюм у ...
у меня есть…, чей, мой, твой, наш, ваш, его, её.
Книга мальчика, книги мальчика, мальчиков.
У меня нет.../не было.../не будет...
A tagadás rendszerének tudatosítása.

Térbeli viszonyok

Időbeli viszonyok

Мамин, папин, медвежий
A birtokos melléknevek felismerése
направо, налево, прямо, на столе, в машине, в школу, на
улицу.
от..., до..., около..., у...
далеко, близко от...
рядом с...
перед, за, под, над, вверх, вниз,
в лесу, в саду, на мосту...
о..., об..., по..., при...,
напротив, навстречу
A mozgás térben való leírása:
иду по улице, поднимается по эскалатору
Вчера, сегодня, завтра.
Часто, всегда, никогда.
В четверг, в пятницу.
Утром, днём, вечером, ночью
Летом, осенью, зимой, весной
Dátum: év, hó, nap
Сейчас 2 часа. Сейчас 5 часов 10 минут.
Idő: óra, perc: пять минут первого, половины третьего
Весь день, каждый год, ежедневно
по понедельникам
часто, редко, иногда, всегда
До, после, через, ... назад
С утра до вечера,
постоянно, без перерыва
Egyidejűség, elő- és utóidejűség:
Во время, за ...
После того, как...
Перед тем, как...
Прочитав книгу...
Читая книгу...

Kommunikációs szándékok
1. Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok
dolgok,
személyek,
állapotok
azonosítása,
megnevezés, leírás,
magyarázat, emlékeztetés, tudósítás

Что это? Кто это? Кто здесь? Кто
там?
Какое это здание? Кто там стоит?
Что здесь лежит?

Это книга. Это мальчик. Здесь Анна
Павловна.Там мама.
Это почта. Вот больница. Там стоит
Олег. Здесь лежит журнал.
Я живу в Будапеште. Он работает
учителем. Они приехали из Англии.
Где ты живёшь? Кем он работает? Я учу историю. Я оделся, умылся,
Откуда они приехали?
позавтракал.
Что вы делаете? Что ты делал Сегодня понедельник.
сегодня утром?
Сегодня двадцатое мая.
Какой сегодня день? Какое
сегодня число/ какой сегодня Хорошо. Ладно.
месяц?
Не забуду. Обязательно.
Не забудь/те дома учебник!
Посмотри новые слова.
Мне холодно. Ей весело.
Вспомните, как ехать в ...
Тут
темно.
Стало
Как ты себя чувствуешь?
весело/холодно/темно.
Ему стыдно.
Тебе холодно?
Мне весело, потому что ...
Почему вам весело?
Ему смешно, ведь он ...
Что ты знаешь о ...
Я знаю/слышал/читал, что...
Расскажи/те мне о ...
Мне кто-то рассказывал, что...

információkérés

Где школа? Где Ира?
Где школа касса / туалет?
Когда будет вечер?
Сколько стоит шоколадка?
Сколько тебе лет?
Где живут твои родители?
Расскажи/те о своей семье.

igenlő vagy nemleges válasz,
információadás,
válasz elutasítása

Скажите, пожалуйста, как мне
доехать до вокзала?
Какого цвета пальто ты носишь?
Как проехать до вокзала?
Сколько учеников опоздало на
урок?
Где можно купить билеты в
цирк?
Это мальчик?

Вот школа. Вот она. Она в школе.
Направо/налево/прямо. Здесь, рядом.
Там, где стоит мальчик.
Завтра, в понедельник. Послезавтра.
Через неделю.
100 форинтов. 43 рубля. 51 рубль.
Мне 12 лет. Они живут в седьмом
районе на улице Ракоци. Наша семья
небольшая. У меня нет братьев и
сестёр.
Туда идёт трамвай номер 4.
У меня коричневое пальто.
Вам надо ехать на метро и сделать
пересадку в центре.
Двое.
В билетных кассах. У секретаря школы.

Да, это мальчик. Нет, это девочка.
Конечно, это мальчик. Что ты/Вы! Это
кукла. Да нет! это кукла!
Да, там музей. Нет, там аптека.
Там музей?
Да,есть. Нет, музея нет.
Нет, новых учеников нет.
В школе есть музей?
Скоро будут и новые ученики.
В классе есть новые ученики?
Да, рядом с книгой. Нет, у телефона.
Много/Немного. Всего 10 человек.
Ручка лежит в комнате на столе? Приблизительно 100-120. Никого не
Сколько человек было в зале?
было в зале.
Не знаю. Понятия не имею.
Не могу ответить. Спроси/те кого0нибудь другого. Обратись/обратитесь
к ...
kognitív tartalmak kifejezése: tudás, Ты не знаешь, где Борис Я знаю, где Борис Степанович.
nem tudás, ismerés, nem ismerés, Степанович?
К сожалению, я не знаю, где он сейчас.
emlékezés, nem emlékezés,
Ты уверен/а, что это правильно? Да,
это
совершенно
правильно.
bizonyosság, bizonytalanság,
Ты помнишь, где...?
Наверно, правильно. Не знаю, может
feltételezés, kétely
Ты не помнишь, когда...?
быть.
Ты не скажешь, который час?
Не помню. Не могу вспомнить.
Сомневаюсь. Сомневаюсь, что ...
Знаю, ровно 2 часа. Точно не знаю.
Наверно, два часа.
Приблизительно 2 часа. Часа два.
Понятия не имею.
érdeklődés kognitív tartalmak iránt: Знаешь
ли
ты, Я слышал/видел по радио/телевизору.
érdeklődés tudás iránt
где/сколько/почему ...
Мне рассказывал/а папа/мама, что...
Что ты знаешь/читал/слышал о... Я читал статью, в которой...
Откуда ты знаешь, что...
2. Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok
véleménynyilvánítás

állapotok,

Тебе

Я думаю, что… Я считаю, что...
По-моему…
По
мнению
моей
подруги/мамы, ...
Я так думаю/считаю, потому что...Вопервых,...,во-вторых...
понравился/ Он/а молодец.

események,
cselekvések
megítélése:
dicséret,
szemrehányás, sajnálat

понравилось/ась/ись...?
Как ты относишься к ...?
kritika, Как ты оцениваешь...?

Я в восторге от ...
Я в ужасе от ...
Это было прекрасно/ ужасно.
Это безобразие.
Это возмутительно.

valaki igazának az elismerése,
Ты прав/а. Совершенно верно. Я
beismerés,
bocsánatkérés,
согласен/согласна с тобой/с вами.
megbocsátás
Не спорю.
állásfoglalás
Как ты думаешь?
elvárása: véleménykérés, egyetértés Как Вы думаете?
iránti kérdés
Какое твое мнение о ...
Как ты думаешь о ...
Что думает твоя подруга/мама о
...
Как вы оцениваете ...?
Как вы относитесь к ...?
Расскажите своё мнение о ...
egyetértés, egyet nem értés,
Ты согласен/согласна?
Правильно. Совершенно верно.
ellentmondás,
Вы согласны?
Ну что ты! Этого не может быть. Это
ellenvetés,
Вы не против?
не так.
ellenvetés visszautasítása
Я не согласен с ...
Я против.
Я возражаю против ...
Лучше было бы...
értékítélet:
Это хорошо?
Это хорошо. Прекрасно! Очень
érdeklődés, kívánság, tetszés, nem Это плохо?
приятно! Надо же! Boт это да! Вот
tetszés, semlegesség, érdektelenség Это приятно?
здо’рово!
Это неприятно?
Это плохо. Ой, это плохо! Фи, как
плохо!
Вы не хотели бы...
Я с удовольствием ... бы.
Вам не хочется...
Нет, мне не хочется/ неохота ...
Как хочешь. Мне всё равно. Мне без
разницы.
érdeklődés
Тебе нравится эта музыка?
Да, очень. Да, конечно нравится. Нет,
értékítélet, érdeklődési kör iránt
Вам это приятно?
не очень.
Ты любишь мороженое?
Совсем не люблю.
Как ты относишься к...
Мне это тне интересно.
Как ты оцениваешь ...
Меня это не интересует.
Тебя/вас интересует ...?
Зато я интересуюсь музыкой.
Ты
интересуешься/вы
интересуетесь физикой?
modalitás:
akarat,
kívánság, Ты
хочешь.../
можешь
.../ Да, конечно, хочу/ могу/ умею...
bizonytalanság,
képesség, умеешь...
Можно. Пожалуйста.
szükségesség,
kötelezettség, Можно мне войти?
Нельзя.
lehetőség, tiltás
Я должен...
Ты обязан ...
Нам приходится ...
Мне необходимо...
szándék, ígéret, terv
Ты хочешь пойти в кино?
Хочу. Обязательно пойду.
Какие у тебя планы на лето?
Я буду/ хочу ...
Что ты планируешь на завтра?
Я планирую/собираюсь ..
Мне хочется...
Пообещай, что...
Я с удовольствием ... бы ...
Я обещаю тебе ...
3.

Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok

rokonszenv,
együttérzés,
sajnálkozás,
ellenszenv

Жаль! Жалко! Очень жаль!
Мне/Нам очень жаль!
Мне он/а очень приятен/на
симпатичен/на.

hála

öröm, boldogság

elégedettség

meglepetés

tanácstalanság
remény

félelem
bánat, elégedetlenség

unalom
fájdalom

4.

Я его обожаю.
Мне очень жаль, что...
Он/а мне неприятен/на.
Я это терпеть не могу.
Спасибо. Спасибо за ...
Благодарю за...
Я очень благодарен/на тебе/вам
за...
Я рад/а. Ой, как я рад/а! Как
хорошо, что ты здесь!
Вот здорово! Как чудесно!
Я очень рад/а, что...
Какая радость, что...!
Как я счастлив/а, что...!
Ладно. Хорошо.
Молодец/молодцы. Умница. Всё
хорошо. Чудесно. Прекрасно.
Всё в порядке. Всё нормально.
Вот и прекрасно.
Я доволен/довольна вами.
Надо же! Как хорошо! Как
здо’рово! Вот это да!
Вот это сюрприз! Вот это
новость! Неужели это правда?!
Ты меня очень удивил/а.
Ты доставил/а мне приятный
сюрприз.
Что же мне делать? Как мне
быть?
Посоветуй/ Дай совет, что мне ...
Может быть он придёт?
Может быть завтра?
А всё-таки...
А вдруг...
Я надеюсь, что ...
Есть надежда, что...
Я не боюсь собак. Я боюсь, что...
Мне страшно.
Плохо, конечно, что он не
пришёл. Очень грустно/как жаль,
что...! Жалко!
Мне очень грустно/ печально,
что...
Мы очень жалеем, что...
Это что за ...?! Ну как же так!
Что же это такое?!
Это ужасно! Это безобразие!
Я сержусь.
Я возмущен/на, что...
Какай скучный ...
Мне скучно.
Какая скука!
У меня болит ...
Ой, как больно!
У меня сильные боли в ...

A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok

felszólítás, kérés,
udvarias
kérés,

Дайте
мне,
пожалуйста, Пожалуйста.
segítségkérés, карандаш. Откройте окно.
Вот карандаш.

kívánság

rendelés,
reklamálás

figyelmeztetés,
javaslat, tanács

engedélykérés
engedély
megadása, elutasítása

tanácskérés, tanácsadás

ajánlat,
kínálás,
segítés felajánlása, meghívás

Попрошу вас выйти!
Ладно. Хорошо.
Будьте добры, передайте мне
сумку!
Осторожно!
Осторожно,
не
упади! Смотри, не урони книгу!
Помогите!
Помоги
мне,
пожалуйста, в ...
Я бы хотел/а попросить ...
Спасибо. Спасибо за предупреждение.
Вот бы хорошо пойти в ...
Я буду осторожным/ой.
Давай я тебе помогу.
А почему мне нельзя...?
Хорошо. Ладно. Обязательно ...
Исправьте мне...
Это невозможно
Поменяйте мне...
И не проси.
Я хотел/а бы заказать...
Принесите нам ...
Приниме заказ на ...
Пойдём в кино?
Да, пойдём в кино! Да, пойдём! Давай.
Давай/те пойдём в ...
Я согласен/согласна.
Давайте рисовать что-нибудь.
Нет, я не хочу. Спасибо, не надо.
Хочешь, я принесу журнал?
Принести мне альбом?
Я за. Я не против.
Прекрасная мысль/идея.
Я предлагаю вам...
Есть идея пойти в...
Осторожно!
Будь/те осторожен/ны!
Смотри не...
Можно уйти?
Разрешите мне выйти?
Нельзя ли ...
Можно. Конечно. Пожалуйста.
Нельзя.
Ни в коем случае.
Ни за что.
Посоветуй/ Дай совет, что мне ...
Что мне делать?
Как мне быть?
Может быть, мне лучше...
Я предлагаю вам...
Угощайтесь! Берите/Возьмите ...!
Не хотите ещё ...?
Вам помочь?

Спасибо. Большое спасибо.
Спасибо, очень вкусно.
Больше не хочу. Я сыт/а.
Спасибо, не надо/нужно.

Приходите к нам в гости/ на чай/
на
обед!
Приходите
на
вечеринку!
Я хочу тебя/вас пригласить к нам
на...
Приглашаем на праздник!
Добро пожаловать к нам в гости!
beleegyezés, elutasítás

Спасибо за приглашение.
Приду/придём.
Обязательно
приду/придём.
К сожалению, не могу прийти.

Хорошо. Ладно. Согласен.
Нет, ни за что.
Ни в коем случае.
Об этом речи быть не может!

5. Társadalmi konvenciókhoz szükséges kommunikációs szándékok kifejezése
kapcsolatfelvétel: köszönés,
Здравствуй/те! Привет! Доброе Здравствуйте! Привет!
üdvözlés, érdeklődés hogylét iránt утро! Добрый вечер!
Доброе утро! Добрый вечер!
és ezekre reagálás, bemutatkozás, Давайте познакомимся. Меня Очень приятно познакомиться.

megszólítás,
engedélykérés, зовут…
telefonhíváskor bejelentkezés vagy Познакомьтесь, это ...
bemutatkozás, levélben megszólítás Девушка! Анна Павловна! Дядя
Коля!
Мама!
Господин...,
гражданин ...
Извините, пожалуйста, где…
Как твои/ваши дела?
Всё в порядке. Всё хорошо.
Что у тебя/вас нового?
Ничего. Так себе. Неважно.
Как ты себя чувствуешь/вы себя Ужасно. Отвратительно.
чувствуете?
Разрешите мне ...
Алло! Попросите, пожалуйста,
Люду! Это говорит Анна. Будьте
добры Сергея!
Дорогая мама!
Уважаемый профессор!
kapcsolat befejezése:
búcsúzás,
üdvözlés,
jókívánságok,
elbúcsúzás
telefonbeszélgetésben
vagy levélben

До свидания! Пока!
До завтра! До встречи!
Желаю удачи!
Счастливого пути!
Крепко целую.
С приветом
С уважением
kapcsolattartás:
Извините, пожалуйста!
bocsánatkérés, köszönet, gratuláció, Спасибо. Спасибо тебе за...
együttérzés, jókívánságok és azokra Благодарю тебя/вас за...
reagálás
Извини/те за ... Прости/те за...
Не сердись, что ...
С Новым годом!
С днём рождения!
Желаю
здоровья,
счастья,
успехов!
Будь/те здоров/ы!
Я тебе сочувствую.

6.

Не за что!
Ничего, ничего!
Не стоит благодарности.
Спасибо. Благодарю за ...
И тебе/вам того же желаю.

Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok

párbeszéd: félbeszakítás, beszélési Я хотел/а бы сказать...
szándék jelzése, téma bevezetése
Можно мне что-то сказать.
Разрешите мне сказать...
Я хочу тебя прервать.
Можно мне добавить?
a megértés biztosítása:
Я понимаю. Понятно.
visszakérdezés, ismétléskérés,
Я
не
понял/а.
Повторите,
megerősítés, helyeslés,
пожалуйста, ещё раз.
Да, ты правильно понял/а.
betűzés kérése, betűzés,
Повторите,
пожалуйста,
по Я повторяю:...
nem
értés,
magyarázatkérés, буквам.
Медленнее/громче, Да, абсолютно верно.
megértés ellenőrzése
пожалуйста.
felkérés
lassabb,
hangosabb Я правильно понял/а, что...?
beszédre,
Вы всё поняли?
megkérés
Всё понятно?
valaminek a lejegyzésére
Запишите/Записывайте

beszédet
strukturáló
körülírás,
helyesbítés,
felsorolás,
példa megnevezése,
témaváltás,
összefoglalás,
kijelentés lezárása

elemek: Точнее/Вернее...
Это скорее...
Кстати,...
Во-первых,...,во-вторых...
Например,...
К примеру...
Значит,...
В общем,...
В сущности...
По сути

OROSZ NYELV HETI 3+2 FAKULTÁCIÓS ÓRA=HETI 5 ÓRA
(11-12. évfolyam)
Más tantárgyakhoz hasonlóan orosz nyelvből-mint 2. idegen nyelvből-is lehetőség van arra, hogy 11-12. évfolyamon a
diákok az alapórákon kívül heti 2 fakultációs órában is tanulják a tantárgyat. Ezeken a tanórákon az alapórákon tanult
ismeretek rendszerezése, elmélyítése, a középszintű, igény szerint az emelt szintű érettségi vizsgára való felkészítés
folyik.
Az
érettségi
vizsga
részletes
követelményei
megtalálhatók
a

http://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/erettsegi/vizsgakovetelmenyek2012/orosz_nye...
oldalon.

Használandó tankönyvek, hanganyagok:
I. Székely András, Székely Nyina: Шаг за шагом
1. tankönyv és audiókazetta
II. Tomori Lajosné: Шаг за шагом
1. munkafüzet
III. Székely András, Székely Nyina, Tomori Lajosné: Шаг за шагом
2. tankönyv és CD
Székely András, Székely Nyina, Tomori Lajosné: Шаг за шагом
2. munkafüzet

