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ANGOL NYELV Emelt szint  

11–12. évfolyam (heti 2-2) 

Célok és feladatok  

A 12. évfolyam végére, valószínűsíthetően minden diáknak B1-B2 szintű nyelvtudást kell 

szereznie, az előző szintnél fejlettebb szókinccsel. Szélesebb skálán mozgó, de ismert témákról 

tudjon szóban és írásban információt cserélni, hosszabb szövegeket megérteni és létrehozni. 

Értse meg a változatos, konkrét vagy elvont témájú szövegek fő gondolatmenetét, tudja követni 

a hosszabb, összetettebb érveléseket is. Folyamatos és természetes módon tudjon a célnyelven 

interakciót folytatni. Világos és részletes szöveget tudjon létrehozni különböző témákról. 

Véleményét tudja indokolni, részletezni tudja a különböző lehetőségekből adódó előnyöket és 

hátrányokat. 

Továbbra is lényeges, hogy az idegen nyelvű tananyag felölelje a más tantárgyaknál tanult 

tartalmakat, de ezeken az évfolyamokon a diákok nyelvi szintje már új tananyag feldolgozását 

is lehetővé teszi. 

Fontos, hogy az előző évekhez hasonlóan segítsék a nyelvtanulást az önálló olvasás és az 

osztálytermen kívüli nyelvi hatások. 

A tanulók ismerjék meg az idegen nyelvterületek kultúráját, civilizációját és ébredjen fel 

bennük a más népek és kultúrák iránti érdeklődést. Mindebben nagy segítséget nyújt az IKT. 

Multimédiás nyelvi CD-ROM-ok segítségével, interaktív programok útján gyakorolják a 

szavak kiejtését, a helyes hangsúlyt, valamint a mondatok intonációját. A tanulók szókincsüket 

is fejlesszék, akár egynyelvű vagy kétnyelvű szótárak segítségével. 

Jelenlegi munkánkat segíti tankönyvkiadóink (Oxford University Press, Express Publishing, 

Cambridge, Longman stb. ) honlapjainak rendszeres felkeresése. Ezeken az oldalakon 

tájékozódhatunk kiegészítő anyagokról, újabb kiadványokról, tesztekről, melyeket a tanulók is 

felhasználhatnak (pl.: on-line gyakorlatok, nyelvi játékok, projektek, versenyek) 

Tanulóink és szaktanáraink számára további segítséget nyújt, hogy a tankönyveket, kiegészítő 

tananyagokat, multimédiás taneszközöket Interneten is megrendelhetjük. 

A Nyelvvizsgaközpontok honlapjairól értesülhetünk a nyelvvizsgákkal kapcsolatos alapvető 

információkról (pl.: különböző nyelvvizsgák próbatesztjei, elvárások, időpontok, feltételek, 

jelentkezési lapok 

Ebben az életkorban a diákokat segítheti a szabályszerűségek felismerése és azok alkalmazása, 

de a hangsúly továbbra is a jelentésen, a kontextuson és a kommunikáción van. Ezeken az 

évfolyamokon kell egyensúlyt teremteni a folyamatos beszéd és a nyelvhelyesség között. 

A 12. év végére a diákoknak el kell sajátítaniuk az önálló nyelvfejlesztéshez elengedhetetlen 

nyelvtanulási stratégiák hatékony alkalmazását. 



 

 

Az angol nyelv tanítása és a kulcskompetenciák fejlesztésének kapcsolata 

A kulcskompetenciák fejlesztése 

Az Európai Unió országaiban a kulcskompetenciák fogalmi hálójába rendezték be azokat a 

tudásokat és képességeket, amelyek birtoklása alkalmassá teheti az unió valamennyi polgárát 

egyrészt a gyors és hatékony alkalmazkodásra a változásokkal átszőtt, modern világhoz, 

másrészt aktív szerepvállalásra e változások irányának és a tartalmának a befolyásolásához.  

Mindegyik egyformán fontos, mivel mindegyik hozzájárulhat a sikeres élethez egy tudás alapú 

társadalomban. Felértékelődik az egyén tanulási kompetenciájának fejlesztése, mert az emberi 

cselekvőképesség az egész életen át tartó tanulás folyamatában formálódik.  

Sok kompetencia részben fedi egymást, és egymásba fonódik: az egyikhez szükséges elemek 

támogatják a másik terület kompetenciáit. Hasonló egymásra építettség jellemzi a 

kulcskompetenciák és a kiemelt fejlesztési feladatok viszonyát. A műveltségterületek 

fejlesztési feladatai a kulcskompetenciákat összetett rendszerben jelenítik meg. Számos olyan 

fejlesztési terület van, amely mindegyik kompetencia részét képzi: például a kritikus 

gondolkodás, a kreativitás, a kezdeményezőképesség, a problémamegoldás, a 

kockázatértékelés, a döntéshozatal, az érzelmek kezelése.  

A kommunikatív nyelvi kompetencia 

Az élő idegen nyelv tanításának és tanulásának alapvető célja a kommunikatív nyelvi 

kompetencia kialakítása. A kommunikatív nyelvi kompetencia fogalma azonos a használható 

nyelvtudással. Az adott szituációnak megfelelő nyelvhasználat képességét jelenti, amelynek 

mérése és értékelése a négy nyelvi alapkészség (hallás, beszéd, olvasás és írás) révén lehetséges.  

A kommunikatív kompetencia fogalmába beletartozik: 

– a nyelvi kompetencia (a nyelvi eszközök, illetve ezen eszközök funkcióinak ismerete), 

– a szociolingvisztikai kompetencia (a nyelvi kifejezésmódban a beszédhelyzethez való 

alkalmazkodás képessége), 

– a szövegkompetencia (a szövegalkotásban és szövegértelmezésben a megfelelő stratégiák 

alkalmazása), 

– a stratégiai kompetencia (a verbális és nem verbális kommunikáció eszközeinek alkalmazása 

a kommunikáció során előforduló nehézségek áthidalására), 

– a szociokulturális kompetencia (annak ismerete, hogy a társadalmi és kulturális környezet 

hogyan határozza meg a nyelvi elemek kommunikatív értékét). 

Idegen nyelvi kommunikáció 

Az idegen nyelvi kommunikáció az anyanyelvi kommunikáció elemeivel jellemezhető: 

fogalmak, gondolatok, érzések, tények és vélemények megértése, kifejezése és értelmezése 

szóban és írásban (hallott és olvasott szöveg értése, szövegalkotás), a társadalmi és kulturális 

tevékenységek megfelelő keretein belül – oktatás és képzés, munka, családi élet és szabadidős 

tevékenységek –, az egyén szükségleteinek megfelelően. Az idegen nyelvi kommunikáció 

olyan képességeket is igényel, mint például a közvetítés, más kultúrák megértése. Az egyén 

nyelvtudásának szintje változhat a négy dimenzió (hallott szöveg értése, beszédkészség, 

olvasott szöveg értése és íráskészség), az egyes nyelvek és az egyén társadalmi-kulturális 

háttere, környezete és igényei/érdeklődése szerint. 

 

A fejlesztési feladatok szerkezete  

A fejlesztési feladatok minden nyelvelsajátítási szinten a következő egységekből állnak:  

- beszédértés,  

- beszédkészség,  

- olvasásértés,  



 

 

- írás. 

Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök  

– Az idegen nyelvi kommunikáció feltételezi a szókincsnek és a funkcionális 

nyelvtannak, valamint a szóbeli interakciók főbb típusainak és a nyelvi stílusoknak az 

ismeretét.  

– Fontos a társadalmi hagyományoknak, valamint a nyelvek kulturális vonatkozásainak 

és változatosságának az ismerete is.  

Az idegen nyelvi kommunikációhoz szükséges képességek felölelik: 

– a szóbeli üzenetek megértését, 

– beszélgetések kezdeményezését, folytatását és lezárását,  

– szövegolvasást, -értést és -alkotást az egyéni igényeknek megfelelően.  

Továbbá az egyénnek képesnek kell lennie: 

– a segédeszközök megfelelő használatára  

– az egész életen át tartó tanulás részeként a nyelv nem formális keretekben történő 

elsajátítására is.  

A pozitív attitűd magában foglalja: 

– a kulturális sokféleség tiszteletben tartását  

– a nyelvek, kultúrák közötti kommunikáció iránti érdeklődést és kíváncsiságot. 

 

A kommunikatív nyelvi kompetencia fejlesztése a következőket jelenti:  

(1) A kötelező oktatás végére a tanulók képesek lesznek egy vagy két idegen nyelvet személyes, 

oktatási, közéleti és szakmai kontextusban megfelelően használni.  

(2) A nyelvtanulás során a tanulókban kialakul a nyelvtanulás, a tanult nyelv, az azt beszélő 

emberek és kultúrájuk, valamint általában más nyelvek és kultúrák megismerése iránti kedvező 

attitűd és motiváció.  

(3) Nyelvtudásukat egész életükben képesek lesznek önállóan fenntartani, fejleszteni, emellett 

újabb idegen nyelveket hatékonyan és sikeresen elsajátítani.  

 

Fejlesztési feladatok  

A nyelvtanulás folyamata a kulcskompetenciákra épül, amelyek magukban foglalják az 

alaptanterv műveltségi területeinek tartalmait, ismereteit és a fejlesztendő készségeket, 

képességeket. A kommunikatív nyelvi kompetencia integrálja a tanulási képességet és az 

anyanyelvi kompetenciát.  

A szintek összhangban vannak az európai hatfokú skálán meghatározott szintekkel. A 

tankötelezettség végére minden diáknak legalább az önálló nyelvhasználói szintre (B1) kell 

eljutnia. Emelt szintű nyelvoktatás esetén a tankötelezettség végére a tanulónak magasabb 

szintű, önálló nyelvhasználóvá kell válnia (B2).  

Ha a 12. évfolyam végére a diák az A2-B1-es szintet kívánja elérni, a 10. évfolyam végére az 

A1-A2-es szintet (az A2 szinthez közelítően) kell elérnie [kezdő tanterv]. Ha a 12. évfolyam 

végére a cél a B2-es szint, a 10. évfolyam végére a B1-es szint teljesítése a kívánatos [haladó 

tanterv]. Második idegen nyelvből a 12. évfolyam végére legalább az A2-es szintet kell elérni. 

Ha a diák a második idegen nyelvből B1-es szintre szeretne eljutni, és ebből vizsgázni kíván, 

azt lehetővé kell tenni számára.  

 

Az A1, A2, B1 és B2 szintek meghatározása 

A1 (Az európai minimumszint)  

Ezen a szinten a diák megérti és használja a gyakoribb mindennapi kifejezéseket és a nagyon 

alapvető fordulatokat, amelyek célja a mindennapi szükségletek konkrét kielégítése. Be tud 

mutatkozni, és be tud mutatni másokat, válaszolni tud személyes jellegű kérdésekre (pl. hogy 



 

 

hol lakik) ismerős emberekre, dolgokra vonatkozóan, és fel is tud tenni ilyen jellegű kérdéseket. 

Képes egyszerű interakcióra, ha a másik személy lassan, világosan beszél és segítőkész.  

Beszédértés  

Megérti az ismerős szavakat, fordulatokat, amelyek személyére, családjára, közvetlen 

környezetére vonatkoznak.  

Beszédkészség  

Részt vesz egyszerű beszélgetésekben, ha a partner lassan, jól artikulálva beszél. Feltesz és 

megválaszol egyszerű kérdéseket ismerős témára és helyzetre vonatkozóan. Lakóhelyét, 

ismerőseit egyszerű fordulatokkal le tudja írni.  

Olvasásértés  

Megérti az ismerős szavakat, egyszerű mondatokat feliratokon, reklámokban, 

katalógusokban.  

Írás 

Képes egyszerű nyomtatványt kitölteni, rövid üdvözletet megírni.  

A2 (Az európai alapszint)  

Ezen a szinten a diák megért olyan mondatokat és gyakrabban használt kifejezéseket, amelyek 

az őt közvetlenül érintő területekhez kapcsolódnak (pl. nagyon alapvető személyes és családdal 

kapcsolatos információk, vásárlás, helyismeret, állás). Az egyszerű és begyakorolt nyelvi 

helyzetekben tud kommunikálni úgy, hogy egyszerű és direkt módon információt cserél családi 

vagy mindennapi dolgokról. Tud egyszerű nyelvi eszközöket használva beszélni saját 

hátteréről, szűkebb környezetéről és a közvetlen szükségleteivel kapcsolatos dolgokról.  

Beszédértés  

Megérti a leggyakoribb fordulatokat és szókincset, ha számára ismert, közvetlen dologról 

van szó. Megérti a rövid, világos és egyszerű üzenetek, bejelentések, egyéb gyakori 

szövegek lényegét.  

Beszédkészség  

Részt vesz egyszerű, begyakorolt, hétköznapi témáról szóló beszélgetésben, amely 

közvetlen információcserét igényel ismert tevékenységgel kapcsolatban. Megérteti magát a 

társasági beszélgetésben. Röviden le tudja írni például a családját, lakóhelyét, tanulmányait.  

Olvasásértés  

Megérti rövid, egyszerű szövegek, köztük történetek lényegét. A kért információt ki tudja 

keresni.  

Írás  

Rövid feljegyzéseket, üzeneteket, magánlevelet tud írni.  

B1 (Az európai küszöbszint: önálló nyelvhasználó)  

Ezen a szinten a diák megérti a fontosabb információkat a világos, standard szövegekben, 

amelyek ismert témáról szólnak és gyakori helyzetekhez kapcsolódnak a munka, az iskola és a 

szabadidő stb. terén. Elboldogul a legtöbb olyan helyzetben, amely a nyelvterületre történő 

utazás során adódik. Egyszerű, összefüggő szöveget tud alkotni ismert vagy az érdeklődési 

körébe tartozó témában. Le tudja írni az élményeit, a különböző eseményeket, álmokat, a 

reményeit és az ambícióit, továbbá röviden meg tudja indokolni a különböző álláspontokat és 

terveket.  



 

 

Beszédértés  

Főbb vonalaiban megérti a köznyelvi beszédet, ha rendszeresen előforduló, számára ismert 

témáról szól. Megérti a legfontosabb információkat olyan rádió- és tévéműsorokban, 

amelyek aktuális eseményekről, illetve az érdeklődési köréhez vagy tanulmányaihoz 

kapcsolódó témákról szólnak, és amelyekben viszonylag lassan és világosan beszélnek.  

Beszédkészség 

Részt tud venni a nyelvterületen utazás közben felmerülő helyzetekben, valamint ismerős, 

mindennapi témákról adódó beszélgetésekben felkészülés nélkül. Egyszerű, összefüggő 

fordulatokkal elmondja élményeit, céljait. Röviden megindokolja és megmagyarázza a 

véleményét. El tud mondani egy történetet, és véleményét meg tudja fogalmazni.  

Olvasásértés  

Megérti olyan szövegek lényegét, illetve a bennük lévő információt, amelyek hétköznapi 

témákkal kapcsolatosak, gyakori témákkal foglalkoznak. Megérti az eseményekről, 

érzelmekről, véleményekről szóló írásokat.  

Írás  

Meg tud fogalmazni egyszerű, rövid, összefüggő szöveget ismert, hétköznapi témákban. 

Beszámol élményeiről, véleményéről.  

 

B2 (Az európai középszint: önálló nyelvhasználó)  
Ezen a szinten a diák megérti az összetett konkrét vagy elvont témájú szövegek 

gondolatmenetét, beleértve a szakterületének megfelelő szakmai beszélgetéseket is. 

Folyamatos és természetes interakciót tud kezdeményezni és fenntartani anyanyelvű 

beszélővel, amely egyik félnek sem megterhelő. Képes világos és részletes szöveget alkotni 

széles témakörben, aktuális témákról képes kifejteni a véleményét a lehetséges előnyök és 

hátrányok részletezésével.  

Beszédértés  

Megérti a hosszabb előadást, képes követni az összetett érvelést. Megérti a rádió és tévé 

aktuális eseményekről szóló hírműsorait, valamint a köznyelvet használó játékfilmek 

többségét.  

Beszédkészség  

Folyékonyan és természetesen vesz részt anyanyelvű beszélőkkel folytatott beszélgetésben 

mindennapi témákról felkészülés nélkül. Részletesen kifejti, megindokolja, 

megmagyarázza és megvédi a véleményét, el tud mondani egy történetet.  

Olvasásértés  

Megérti a jelenkor problémáival kapcsolatos szövegek (cikkek, beszámolók, narratívák) 

lényegét, illetve a bennük lévő információt, érvelést. Megérti az eseményekről, érzelmekről, 

véleményekről szóló irodalmi prózai szövegeket.  

Írás  

Képes világosan fogalmazni részletes, összefüggő szöveget a jelenkor problémáival és 

érdeklődésével kapcsolatos témákban. Beszámol élményeiről, kifejti véleményét, érvel egy 

álláspont mellett és ellen. 



 

 

Óraterv 

11. évf. 

Évi  74 óra 

 

 A téma  

Sorszáma megnevezése óraszám 

1.  SZEMÉLYES VONATKOZÁSOK, CSALÁD 5 

2.  EMBER ÉS TÁRSADALOM 5 

3.  KÖRNYEZETÜNK 6 

4.  A MUNKA VILÁGA 5 

5.  AZ ISKOLA 5 

6.  ÉLETMÓD 6 

7.  SZABADIDŐ, MŰVELŐDÉS, SZÓRAKOZÁS 6 

8.  UTAZÁS, TURIZMUS 6 

9.  TUDOMÁNY, TECHNIKA 5 

10.  GAZDASÁG ÉS PÉNZÜGYEK 5 

11.  SZABAD ÓRAKERET 10 

12.  ISMÉTLÉS, ÖSSZEFOGLALÁS 10 

  74 

 

12. évf. 

Évi 64 óra 

 A téma  

Sorszáma megnevezése Óraszám 

1.  SZEMÉLYES VONATKOZÁSOK, CSALÁD 4 

2.  EMBER ÉS TÁRSADALOM 4 

3.  KÖRNYEZETÜNK 5 

4.  A MUNKA VILÁGA 5 

5.  AZ ISKOLA 4 

6.  ÉLETMÓD 5 

7.  SZABADIDŐ, MŰVELŐDÉS, SZÓRAKOZÁS 5 

8.  UTAZÁS, TURIZMUS 5 

9.  TUDOMÁNY, TECHNIKA 5 

10.  GAZDASÁG ÉS PÉNZÜGYEK 4 

11.  SZABAD ÓRAKERET 8 

12.  ISMÉTLÉS, ÖSSZEFOGLALÁS 10 

  64 

Megjegyzés: A szabad órakeret szükség és igény szerint felzárkóztatásra, gyakorlásra, 

kiegészítő anyagok feldolgozására illetve vizsgákra való felkészítésre fordítható. 

 



 

 

Fejlesztési követelmények 

A tanuló ismert témakörben szóban és írásban tud információt cserélni, hallott és olvasott 

szöveget megérteni és létrehozni. Nyelvtudását önállóan szinten tartja, illetve szakmai 

érdeklődésének megfelelően továbbfejleszti.  Nyelvtudása segítségével képes képet alkotni más 

országok népeiről és kultúrájáról.  

 

Témakörök  
A lista nem tartalmaz külön országismereti témakört, mert ennek elemei a többi témakörben 

előfordulnak. A középszinten felsorolt témakörök, fogalomkörök az emelt szintre is érvényesek 

 

 Személyes vonatkozások, család: A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos 

állomásai (fordulópontjai), családi élet, családi kapcsolatok, a családi élet mindennapjai, 

otthoni teendők, személyes tervek. A család szerepe az egyén és a társadalom életében, 

családi munkamegosztás, szerepek a családban, generációk együttélése. 

 

 Ember és társadalom: A másik ember külső és belső jellemzése, baráti kör, a tizenévesek 

világa: kapcsolat a kortársakkal, felnőttekkel, női és férfi szerepek, ünnepek, családi 

ünnepek, vásárlás, szolgáltatások (posta), hasonlóságok és különbségek az emberek között, 

öltözködés, divat. A hátrányos helyzetű és elesett emberek segítése, 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, A városi és vidéki élet 

összehasonlítása, növények és állatok a környezetünkben, környezetvédelem a szűkebb 

környezetünkben: Mit tehetünk környezetünkért vagy a természet megóvásáért? Időjárás. A 

lakóhely és környéke fejlődésének problémái, a természet és az ember harmóniája, a 

környezetvédelem lehetőségei és problémái, a lakóhely; a nagyvárosi élet jellemzői, 

természeti környezetünk: környezetszennyezés és környezetvédelem.  

 

 Az iskola világa: Saját iskolájának bemutatása (sajátosságok, pl. szakmai képzés, tagozat), 

tantárgyak, órarend, érdeklődési kör, tanulmányi munka, a nyelvtanulás, a nyelvtudás, 

szerepe, fontossága, az iskolai élet tanuláson kívüli eseményei, iskolai hagyományok, 

Iskolatípusok és iskolarendszer Magyarországon és más országokban, hasonló események 

és hagyományok külföldi iskolákban egy célnyelvi iskola összehasonlítása az itthonival.  

 

 A munka világa: Diákmunka, nyári munkavállalás, Pályaválasztás, továbbtanulás vagy 

munkába állás, 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), Étkezési 

szokások a családban, Ételek, kedvenc ételek, Étkezés iskolai menzán, éttermekben, 

gyorséttermekben, Gyakori betegségek, sérülések, baleset, Gyógykezelés (háziorvos, 

szakorvos, kórházak). Az étkezési szokások hazánkban és más országokban, 



 

 

ételspecialitások hazánkban és más országokban, a kulturált étkezés feltételei, fontossága, 

a szenvedélybetegségek, a gyógyítás egyéb módjai, egészséges életmód.  

 

 Szabadidő, művelődés, szórakozás: 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 

  

 Utazás, turizmus: A közlekedés eszközei, lehetőségei, a tömegközlekedés. Nyaralás 

itthon, illetve külföldön, utazási előkészületek, egy utazás megtervezése, megszervezése, az 

egyéni és a társas utazás előnyei és hátrányai. A motorizáció hatása a környezetre és a 

társadalomra, az idegenforgalom jelentősége, nyaralás itthon és külföldön.  

 

 Tudomány és technika: Népszerű tudományok, ismeretterjesztés A technikai eszközök 

szerepe a mindennapi életben. A tudományos és technikai fejlődés pozitív és negatív hatása 

a társadalomra, az emberiségre, a tudomány és technikai eszközök szerepe 

mindennapjainkban.  

 

 Gazdaság és pénzügyek: Családi gazdálkodás. Zsebpénz. A pénz szerepe a 

mindennapokban. Vásárlás, szolgáltatások (például posta, bank). Fogyasztás, reklámok.  

 



 

 

11. évfolyam 

Kommunikációs szándékok 

(lásd a 12. évfolyam kerettantervében) 

Fogalomkörök 

(lásd a 12. évfolyam kerettantervében) 

A továbbhaladás feltételei  

Hallott szöveg értése 

A tanuló legyen képes 

 kb. 150 szavas köznyelvi szövegben a lényeges információt a lényegtelentől 

elkülöníteni;  

 kb. 150 szavas köznyelvi szövegben ismeretlen nyelvi elem jelentését a 

szövegösszefüggésből kikövetkeztetni;  

 kb. 150 szavas köznyelvi szövegben fontos információt megérteni, 

 kb. 150 szavas köznyelvi szöveg lényegét megérteni, 

 kb. 150 szavas köznyelvi szövegben specifikus információt azonosítani, 

 jórészt ismert nyelvi eszközöket használó beszélgetés vagy monologikus szöveg 

lényegét megérteni. 

 

Beszédkészség 

A tanuló legyen képes 

 árnyaltabban megfogalmazott kérdésekre összetettebb struktúrákban rendezett 

válaszokat adni;  

 választékos mondatokban közléseket megfogalmazni, kérdéseket feltenni, eseményeket 

elmesélni, érzelmeket kifejezni;  

 gondolatait megfelelő logikai sorrendben, választékos mondatokban előadni;  

 megértési, illetve kifejezési problémák esetén segítséget kérni;  

 társalgásban más véleményét kikérni, álláspontját kifejteni, megvédeni.  

Olvasott szöveg értése 

A tanuló legyen képes 

 kb. 150 szavas, köznyelven megírt szöveg lényegét megérteni;  

 kb. 150 szavas köznyelven megírt szövegben lényeges információt a lényegtelentől 

megkülönböztetni;  

 ismert nyelvi elemek segítségével kb. 250 szavas szövegben ismeretlen nyelvi elemek 

jelentését kikövetkeztetni;  

 kb. 150 szavas szövegben fontos információt megtalálni.  

 kb. 150 szavas szövegben specifikus információt azonosítani.  

 egyszerű vagy egyszerűsített publicisztikai vagy irodalmi szöveget különösebb 

nehézség nélkül megérteni,  

 kb. 150 szavas, köznyelven megírt szöveget a célnyelven összefoglalni 

 

Íráskészség 

A tanuló legyen képes 

 kb. 150 szavas, tényszerű információt közvetítő néhány bekezdésből álló szöveget, 

leírást, jellemzést, elbeszélést, baráti vagy hivatalos levelet írni;  



 

 

 gondolatait, érzelmeit, érvekkel alátámasztott véleményét változatos kifejezésekkel és 

mondatszerkezetekkel, a megfelelő nyelvi eszközök használatával logikai 

összefüggések alapján, bekezdésbe rendezett szövegben megfogalmazni.  

 

12. évfolyam 

 
Kommunikációs szándékok 

Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok: 

 megszólítás;  

 köszönés, elköszönés;  

 bemutatás, bemutatkozás;  

 telefonálásnál bemutatkozás, elköszönés;  

 szóbeli üdvözletküldés;  

 személyes és hivatalos levélben megszólítás;  

 személyes és hivatalos levélben elbúcsúzás;  

 érdeklődés hogylét iránt és arra reagálás;  

 engedélykérés és arra reagálás;  

 köszönet és arra reagálás;  

 bocsánatkérés és arra reagálás;  

 gratuláció, jókívánságok és arra reagálás;  

 együttérzés és arra reagálás.  

 

Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok: 

 hála;  

 sajnálkozás;  

 öröm;  

 elégedettség, elégedetlenség;  

 csodálkozás;  

 remény;  

 félelem;  

 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;  

 ellenvetés visszautasítása;  

 akarat, kívánság, bizonytalanság, képesség, szükségesség, kötelezettség, lehetőség;  

 ígéret;  

 szándék, terv, 

 érdeklődés értékítélet, kívánság, preferencia, 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 

 emlékezés, nem emlékezés.  

 

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;  

 reklamálás;  

 tanácskérés, tanácsadás;  

 segítség felajánlása és arra reagálás;  

 ajánlat és arra reagálás.  

 

Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok: 

 visszakérdezés, ismétléskérés;  

 nem értés;  

 betűzés kérése, betűzés;  

 felkérés lassabb, hangosabb beszédre;  

 beszélési szándék jelzése, téma bevezetése, félbeszakítás;  

 megerősítés;  

 körülírás;  

 témaváltás, beszélgetés lezárása.  

 

Fogalomkörök 

 cselekvés, történés, létezés kifejezése,  

 birtoklás kifejezése,  

 térbeli és időbeli viszonyok,  

 függő beszéd,  

 mennyiségi és minőségi viszonyok,  

 modalitás,  

 esetviszonyok,  

 logikai viszonyok,  

 szövegösszetartó eszközök.  



 

 

A továbbhaladás feltételei 

 
Hallott szöveg értése 

A tanuló legyen képes 

változatos nyelvtani szerkezetekből és lexikai elemekből építkező, természetes, a szöveg 

jellegének megfelelően változatos tempójú, tartalmilag és szerkezetileg összetett köznyelvi 

eszközöket használó társalgás, beszélgetés vagy monologikus szövegben illetve általános 

érdeklődésre számot tartó témáról szóló ismeretterjesztő szövegekben 

 fontos és specifikus információt kiszűrni 

 ismeretlen nyelvi elem jelentését a szövegösszefüggésből kikövetkeztetni; 

 lényeges információt a lényegtelentől elkülöníteni;  

 gondolatmenetet részleteiben is követni, 

 a szöveg megértésén túl a szövegkörnyezetből következtetni az egyes beszélők 

álláspontjára, 

 a szöveg megértésén túl a szövegkörnyezetből következtetni a beszélők érzelmeire és 

egymáshoz való viszonyára. 

 

Beszédkészség 

A tanuló legyen képes 

 árnyaltabban megfogalmazott kérdésekre összetettebb struktúrákba rendezett 

válaszokat adni;  

 változatos mondatokban közléseket megfogalmazni, kérdéseket feltenni, eseményeket 

elmesélni, érzelmeket kifejezni;  

 megértési illetve kifejezési problémák esetén segítséget kérni;  

 beszélgetésben részt venni; 

 társalgásban álláspontját, véleményét kifejteni.  

 folyékonyan, helyesen és hatékonyan használni a nyelvet, 

 gondolatait, álláspontját következetesen, folyamatosan kifejteni, 

 a megadott témákat általánosabb nézőpontból is tárgyalni, 

 folyamatosan és természetesen részt venni a különböző témájú társalgásokban, 

 bonyolultabb, váratlan elemeket is tartalmazó feladatokat sikeresen megoldani, 

 elmagyarázni álláspontját, világosan érvelni, 

 enyhe akcentusa ellenére természetes kiejtéssel, hanglejtéssel és normál 

beszédtempóban beszélni. 

 

Olvasott szöveg értése 

A tanuló legyen képes 

 kb. 250 szavas, köznyelven megírt szöveg lényegét megérteni;  

 kb. 250 szavas szövegben lényeges információt a lényegtelentől megkülönböztetni;  

 ismert nyelvi elemek segítségével kb. 250 szavas szövegben ismeretlen nyelvi elemek 

jelentését kikövetkeztetni;  

 kb. 250 szavas szövegben fontos információt megtalálni;   

 kb. 250 szavas szövegben specifikus információt azonosítani.  

 egyszerű vagy egyszerűsített publicisztikai vagy irodalmi szöveget anyanyelvén 

és/vagy célnyelven összefoglalni.  

 kb. 250 szavas köznyelven megírt szöveget anyanyelvén összefoglalni;  

hosszabb, nyelvileg és tartalmilag összetettebb, konkrét vagy elvont témájú, publicisztikai 

írások, (modern) szépirodalmi szövegekben 



 

 

 a gondolatmenetet követni, 

 véleményeket, érvelést követni, 

 az információkat megfelelő részletességgel megérteni, 

 a szerző álláspontjára következtetni, 

 a szerző, illetve a szereplők érzéseire, érzelmeire következtetni. 

Íráskészség 

A tanuló legyen képes 

 gondolatait változatos kifejezésekkel és mondatszerkezetekkel, a megfelelő nyelvi 

eszközök használatával, logikus összefüggések alapján kb. 150 szavas bekezdésekbe 

rendezett szövegben megfogalmazni; 

 különböző szövegfajtákat (üzenet, üdvözlet, baráti levél, (fél)hivatalos levél) létrehozni; 

 változatos közlésformákat (leírás, elbeszélés, jellemzés) használni. 

 a megadott témákat általános nézőpontból is tárgyalni, 

 álláspontját viszonylag árnyaltan, érvelését rendszerzetten kifejteni,  

 a nyelvi eszközök széles skálájának változatos alkalmazásával, összefüggő, 

megfelelően tagolt, logikusan felépített szöveget létrehozni, 

 a nyelvtani struktúrákat valamint a helyesírás szabályait rendszerszerű hibák nélkül, 

nagy biztonsággal alkalmazni (olvasói levél, cikk (diák)újság számára) 

  



 

 

 

11.-12. évfolyam 
a) Kommunikációs szándékok 

A közép és az emelt szint között mennyiségi és minőségi különbség van. Emelt szinten a 

vizsgázónak a középszint követelményeihez képest több kommunikációs szándékot kell 

nyelvileg megvalósítania, valamint árnyaltabban és igényesebben kell kifejeznie magát. 

 

A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok 

 

 Kezdeményezés és válasz 

Megszólítás: 

 

Excuse me. 

I am sorry to disturb you. 

Pardon? 

Yes, can I help you? 

Köszönés: How do you do?  

Good morning. 

Hello Tom. 

Hello, how are you? 

 

Hi! 

How do you do?  

Good morning. 

Hello Mary. 

Very well, thank you. And 

how about you? 

Hi! 

Elköszönés: 

 

 

 

 

 

 

 

Goodbye. 

Bye-bye! 

See you later. 

Good night. 

Take care. 

Give me a ring some time. 

Have a good trip. 

Keep in touch! 

 

Goodbye. 

Bye! 

 

Good night. 

Thanks. Bye! 

Thank you, I will. 

Thanks. 

I will. 

Okay, bye. 

Bemutatkozás, 

bemutatás: 

My name is… 

Have you met Jane? 

May I/Can I/ Let me introduce myself? 

May I/Can I/ Let me introduce you to 

Rosy?  

Hello. 

Hi!  

Pleased to meet you.  

Nice to meet you.  

Telefonon bemutatkozás: XYZ, five two double one six eight. 

Hello, this is Tom Smith speaking. 

Can I speak to Mr Jones? Speaking. 

Thanks for calling. Bye, etc. 

 

Telefonon más személy 

kérése: 

Can I speak to George, please? 

Could you put me through to Mrs 

Hamilton, please? 

Speaking 

Yes, just a minute, please. 

Telefonálásnál 

elköszönés 

I’ll call back again later this evening. 

It was lovely to speak to you. 

Thanks for ringing. Bye! 

 

Bye! 

Üdvözletküldés Give my love / regards to… I will. 

Megszólítás személyes és 

hivatalos levélben 

Dear Sir / Madam,  Dear John,  



 

 

Elbúcsúzás személyes és 

hivatalos levélben 

Best wishes, 

Love (from), 

I am looking/ look forward to hearing 

from you soon. 

Yours faithfully, 

Yours sincerely, 

 

Érdeklődés mások 

hogyléte felől és arra 

reagálás 

How are you feeling today? 

How are you doing? 

 

What’s the matter? 

Fine. / OK / All right. Much 

better, thanks. 

Not very well, I am afraid. 

Actually, I am suffering 

from… 

Engedélykérés és arra 

reagálás: 

May I use your telephone? 

Do you mind if I open the window? 

Yes, go ahead. 

Not at all. 

Köszönet és arra 

reagálás: 

Thanks. 

Thank you very much. 

Thanks a lot.  

It’s very kind of you. 

I’d like to thank you for your help. 

Not at all. 

You are welcome. 

No problem. 

Do not mention it. 

My pleasure. 

Bocsánat kérése és arra 

reagálás: 

I am sorry. I am very sorry. 

I must apologise for coming late. 

I do apologize. 

I beg your pardon 

Please, forgive me. 

That’s all right. 

It doesn’t matter. 

Never mind. 

No problem.  

Gratulációk, 

jókívánságok és arra 

reagálás: 

Happy Christmas/New year/Birthday! 

Many happy returns (of the day) 

Congratulations! 

Have a nice holiday. 

All the best. 

Cheers! 

Happy Christmas /New 

Year/ Birthday! 

Thank you. 

Thank you, the same to you. 

 

Cheers! 

Együttérzés és arra 

reagálás : 

I am sorry about your illness. 

I am sorry to hear that. 

I sorry. 

What a shame! 

Oh, dear. 

 

 

Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok 

 

Öröm, szomorúság Are you happy about that? 

 

 

What do you think of that? 

How do you feel about that? 

Great! 

I am so glad /very happy. 

I am glad to hear that. 

I am so pleased that… 

Good for you. 

Congratulations. 

I feel so happy for… 

 

I’m sorry to hear that. 

What a pity. 

Oh, no! 

Oh, dear! 

I feel so sorry for… 



 

 

Hála: I am very grateful to you. 

It was most kind of you. 

 

Sajnálkozás: Do you feel sorry for her? 

 

Do you regret going to live in the 

country? 

 

 

 

I feel sorry for her. 

Sorry to hear, things are 

difficult for her. 

If only I hadn’t changed my 

flat. 

I don’t regret it. 

I regret it, etc. 

Elégedettség, 

elégedetlenség, 

bosszúság 

What do you think of…? 

Are you pleased with…? 

Are you happy with…? 

Are you satisfied with…? 

That’s fine/nice/not bad. 

That was fine/good/ nice  

I’m quite satisfied with… 

I’m quite happy with… 

I’m quite pleased with… 

 

It’s not good enough. 

That wasn’t very good. 

I’m tired of… 

Oh, no!  

I’m fed up with it, etc 

Csodálkozás: Did you realise that Joe has failed his 

exams? 

Did you know about the … 

Were you surprised to hear the news? 

I can hardly believe it. 

Amazing, isn’t it? 

Remény What are you hoping for? 

What are you looking forward? 

What are your hopes for the new year? 

I am looking forward to… 

I can hardly wait for… 

I hope you’ll have time to 

join me for dinner. 

 

Aggodalom, félelem What’s the matter? You look worried. 

Are you worried about…? 

Are you afraid of what might happen? 

I am worried about my 

parents. 

It was really frightening. 

Bánat, elkeseredés Are you disappointed with your exam 

results? 

I am very disappointed. 

I am sorry to hear that. 

 

Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok 

 

Véleménykérés, 

véleménynyilvánítás és 

arra reagálás: 

What do you think? 

What do you think of it? 

So do I.  

Do you? I don’t. 

I think it is unfair. 

I think it is horrible. 

 

. 

Valaki igazának az 

elismerése és el nem 

ismerése: 

You are right. 

You are wrong. 

 

Egyetértés, egyet nem 

értés 

Do you agree? 

 

What’s your opinion? 

How do you feel about it? 

OK 

All right. 

I think he’s wrong/right. 

I’m afraid I don’t agree. 

I doubt whether… 



 

 

Érdeklődés, 

érdektelenség: 

 

Are interested in sports? 

 

 

I am interested in gardening. 

It doesn’t really bother me. 

I’m not keen on it, etc. 

Valaki igazának 

elismerése, el nem 

ismerése 

You’re right. 

You’re wrong, etc. 

 

Tetszés, nemtetszés 

 

 

 

 

 

Do you like Italian food? 

You like meat, don’t you? 

What do you think of the new teacher? 

I think it’s great. 

I don’t like it. 

He looks nice. 

I don’t think much of… 

Dicséret, kritika: 

 

 

 

 

 

 

Oh, what a good idea! 

What a pleasant surprise! 

That’s a nice dress. 

It’s absolutely delicious. 

It’s rather boring. 

That was really nice. 

Well done.  

 

Oh, do you like it? 

I am glad you like it. 

Oh, do you think so? 

Thanks. 

I am sorry, you don’t like it. 

Thank you, etc. 

Szemrehányás It’s your fault. 

You shouldn’t have left it like that. 

 

Akarat, kívánság Would you like a cake? 

I want to pay. 

Can I have my bill, please? 

I’d like an ice-cream 

 

Bizonyosság , 

bizonytalanság: 

I wonder why they are so reluctant? 

Do you think this is real silk? 

Are you sure you want to go? 

She is certainly tired. / She 

must be tired. 

It seems to be real silk. 

I’m not sure. 

Perhaps. / Maybe. 

I don’t think she has ever 

been there. 

Képesség 

 

Can you speak French? 

Are you able to ride a horse? 

I can understand French 

I am unable to ride a horse. 

Szükségesség Is that necessarily so? 

 

Must things be black and white? 

People must sleep 

sometimes. 

 

Classical music need not be 

boring. 

Kötelezettség Must we fill in this form now? 

When do we have to leave? 

We must fill it in now 

Rright now. 

Ígéret Will you come and meet me at the 

station? 

Don’t worry, I will. 

I promise to be there at five. 

Értékítélet: 

 

 

What’s your reaction to the news? 

Do you approve of his decision? 

That’s good/not bad/terrible.  

It’s too… 

It’s not… enough. 



 

 

Helyeslés, rosszallás 

 

 

 That was fine. 

It wasn’t very nice of you, 

etc. 

Ellenvetés, ellenvetés 

visszautasítása 

 I don’t think so. 

I’m afraid you are wrong, etc 

Szándék, kívánság What would you like to do? 

Would you like to have a rest? 

I’d like to see that film 

I’d rather not go out tonight. 

Preferenciák: What would you rather do? 

What would you prefer? 

Would you rather go now or later? 

I’d rather have a rest.  

I prefer tea to coffee. 

 

Érdektelenség, 

közömbösség 

Do you mind? It doesn’t matter 

Terv Do you intend to have a starter? Yes, I intend to have some 

cheese.. 

Érdeklődési kör What do you like doing in your spare-

time? 

I’m interested in music. I 

like painting. I’m good at 

figures. 

 
Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok 

 

Dolgok, személyek 

megnevezése, leírása: 

What is it? 

What’s it in English? 

What does that mean? 

 

 

 

What does it look like? 

It’s…/ That’s…/ It’s a kind 

of…/It’s used for… 

The young man talking to 

Jane is her brother. 

The car parked at the back 

isn’t yours, is it? 

It’s rather heavy and it is 

used for lifting a car. 

Események leírása: What happened? 

 

First she opened the window, 

then she phoned the 

ambulance and finally she 

told the neighbours. 

After opening the door she 

phoned the ambulance.  

While waiting for the 

ambulance she told the 

neighbours. 

Információ kérés, adás: 

 

Did you see him? 

When will the guests arrive? 

How do you make an omelette? 

 

How far is your school? 

How long does it take to get there? 

Please, can you tell me the way to the 

station? 

Who is that? 

Yes, I did 

At 6 p.m. 

You take two eggs and some 

milk and flour. 

It’s 20 minutes by bus. 

 

Take the second turning on 

the right 

It’s me. 

Tudás, nemtudás: Do you know where he lives? I have no idea. 

Ismerés, nem ismerés: 

 

Do you know Mexico? 

 

Yes, I have already been 

there.  



 

 

Válaszadás elutasítása Can you tell me the way to …?  I’m afraid, I can’t, etc 

Feltételezés, kétely: I doubt if he can do it. I don’t suppose 

they can come any earlier. I suppose he 

is right. 

 

Ok, okozat: Why is that? 

What’s the reason for that? 

What caused the accident? 

 

I didn’t go walking because it was 

raining. 

Well, simply because she’d 

like to meet the teacher. 

He didn’t give way; this is 

how it happened. 

Cél, magyarázat: What’s this used for? 

What’s the point of that? 

How does it work? 

Can you tell me the way to..? 

 

It’s for cooking. 

It’s to work with. 

You switch it on here 

Take the second turning on 

the right. 

We left early in order to 

avoid the traffic jam. 

Emlékezés, nem 

emlékezés: 

 

 

 

 

Do you remember where you left it? 

 

 

Did you remember to lock the door? 

 

 

I can’t remember where I put 

my handbag. 

I don’t remember saying 

that. 

I have forgotten to lock the 

door. 

Feltételezés I suppose I can come, etc 

 

 

 



 

 

A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok 

 

Kérés: Chris, could you do me a great favour? 

Could you give me your credit card 

number? 

Do you have a stamp by any chance? 

Would you pass me the sugar please? 

I’d like you to… 

Yes, sure. 

Of course. 

Yes, of course. 

 

I’m afraid I can’t. 

Tiltás, felszólítás: 

 

Keep off the grass. 

You must not smoke here. 

 

Segítségkérés és arra 

reagálás: 

Will you do the washing up for me, 

please? 

 

Segítség felajánlása: I am going to the market. Shall I bring 

you something? 

I’ll do the washing up for 

you. 

Javaslat és arra reagálás: Why don’t we put the film in here? 

Let’s go to the cinema tonight. 

I suggest going to Prague. 

 

Good idea. 

I’d prefer to go to the theatre. 

I’d rather not. 

Kínálás és arra reagálás: Would you like another drink? 

 

What would you like? 

Help yourself! 

Let me get you a drink. 

Have an orange.  

Here you are. 

That’s very kind of you. /I 

am sorry, I can’t. 

An orange please. 

Thank you. 

Thank you. 

No, thank you. 

 

Meghívás és arra 

reagálás: 

 

 

 

 

 

 

 

Would you like to come to the cinema? 

 

 

 

Can we meet at, say, six? 

Are you free on Tuesday? 

Let’s meet on Sunday. 

 

 

Yes, I’d love to. 

That’s very kind of you, 

but… 

No, I am afraid I can’t. 

I am sorry, I can’t. 

Yes, that would be okay. 

Sorry, I can’t make it then. 

No, I am afraid, I can’t. 

Rendelés I’ll have a Coke, please  

Reklamálás, panasz: It was terrible. 

It’s too cold. 

I have a complaint. 

This doesn’t work. 

 

Tanácskérés, tanácsadás: 

 

 

 

 

What would you recommend? 

What shall I do? 

What do you think I should do? 

What advice would you give? 

 

Why don’t you…? 

I think you should… 

I don’t think you should… 

You ought to… 

You’d better… 

Engedély kérése, 

megadása, megtagadása 

May I go out? 

 

Yes, of course./I’m afraid, 

not, etc 

 



 

 

Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok  

 

Megértés biztosítása: Visszakérdezés, ismétléskérés Did you say the castle? 

Sorry, Where does she live? 

Sorry, what did you say his 

name was? 

 Betűzés kérése, betűzés Can you spell it for me? It 

spells… 

 Magyarázatkérés, magyarázat értés 

ellenőrzése 

Sorry, I don’t understand. 

Could you understand? 

Am I making myself clear? 

Sorry, what does that mean? 

 Felkérés hangosabb, lassabb beszédre Could you speak a little more 

slowly, please? 

Sorry, that was a bit too fast. 

Párbeszéd strukturálása: Beszédszándék jelzése, beszélgetés 

kezdése 

Well, there is nothing in the 

garage. 

I’ll tell you what; I’ve just 

had a thought. 

The question is how many 

people are willing to spend 

money on it. 

The trouble is, we have not 

got any money. 

 Elemek összekapcsolása 
Put the cheese on first, and 

then… 

All the overhead lockers 

started rattling. In the end we 

landed safely. 

…Suddenly there was a loud 

bang. 

 Beszélgetés lezárása 
Right…okay 

Well, it’s been nice talking 

to you. 

 

Beszélgetésbe be-és 

kilépés: 

Beszédszándék jelzése Can I join in? 

I’d like to say/tell you … 

I say…, etc. 

 Félbeszakítás Sorry to interrupt you. 

Could I come in there? 

Can I say something? 

I’m sorry, but… 

 Folytatás szándékának jelzése Just let me finish, what I was 

going to say 



 

 

 Befejezési szándék jelzése …and that’s erm about it. 

Just one more thing, 

Finally… 

To sum up… 

 

 A partner mondanivalójának követése 

 

 

 

 

 

Do go on. 

Don’t let me interrupt you 

They have never been to 

Japan to see her. Oh, haven’t 

they? 

 

 Megerősítés, igazolás Yes, sure… 

It is, isn’t it? etc. 

Saját szöveg 

strukturálása: 

Példák megnevezése 

 

 

 

 

No, if I had, say, an hour to 

wait… 

. And equipment, like 

switches and things like that. 

 

 Körülírás To put it in another way, etc. 

 Témaváltás 
That reminds me… 

Talking of holidays… 

 Visszatérés a témához Going back to the subject… 

 
Összefoglalás 

Well, to sum it up… 

 Helyesbítés No, I don’t play very much 

now. No, not at all. 

They are trying too hard the 

other way, or well not too 

hard. 

 Kiemelés, hangsúlyozás The only problem I suppose 

if we go by train is… 

 Kérdezési stratégiák Direct: Do you know the way 

to the railway station? 

Indirect: Can you tell me 

how to get to the station? 

Megerősítést váró kérdés: 

You don’t drink wine, do 

you? 

Választó kérdés: One piece 

of toast or two, Mike? 

 

 



 

 

b) Fogalomkörök: 

Az újonnan belépő fogalomköröket és az új példákat dőlt betűvel jelezzük. 

 

Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezései 

Cselekvés, 

történés, létezés 

kifejezése 

   

 Jelenidejűség Present Simple  

 

When do you get up? I don’t 

drink milk. 

 

  Present Simple Passive English is spoken all over the 

world. 

 

  Present Continuous Why is she crying? I’m leaving. 

  Present Continuous 

Passive  

Our flat is being redecorated. 

  Present Perfect Simple Have you done your room? 

I haven’t finished it yet. 

We haven’t met since Christmas. 

I’ve lived here for ten years. 

 

  Present Perfect Passive My flat has just been decorated. 

 

  Present Perfect 

Continuous 

Your hands are dirty. What have 

you been doing? 

I have been learning French for 

two years. 

 

 Múltidejűség Past Simple 

 

And then she kissed me. Why 

didn’t you come yesterday? 

 

  Past Simple Passive When was this photo taken? 

 

  Past Continuous What were you doing at five 

yesterday?  

I was watching TV when he 

phoned. 

 

  Past Continuous 

Passive 

We had to climb the stairs because 

the lift was being repaired. 

  Past Perfect I realised that we had met before 

  Past Perfect Continuous I was tired. I had been working all 

day. 

 Jövőidejűség Going to (plans) 

 

Going to (events likely 

to happen)  

 

What are you going to do on 

Saturday? 

It’s going to rain. 



 

 

  Future with Will 

(certainty) 

(sudden decision) 

 

 

When will you be fourteen? 

OK. I’ll do the washing up. 

 Műveltetés Have/get sg done I’m getting my car washed 

next week. 

 

Birtoklás 

kifejezése 

 Have ige  I didn’t have many friends in the 

kindergarten. 

I will have a Porshe when I’m 20. 

 

  Possessive adj. My, your, his/her/its,our, their 

dog  

 

  Possesive pronouns 

Genitive ’s 

Of 

 

Belong to 

Mine, yours,…theirs 

Kate’s brother 

the corner of the room 

Whose? 

Who does it belong to? 

Térbeli 

viszonyok 

Irányok, 

helymeghatározás  

Prepositions, 

Prepositional Phrases, 

Adverbs 

 

 

picture location 

 

 

geographical location 

Here, there, on the left, on the 

right, in, on, under, opposite, next 

to, between, in front of, behind, 

inside, outside, above … 

at the top/at the bottom of …,on 

the left hand side, in the 

background 

in the east/west …, 

along the river, through the 

forest, past the shop … 

 

Időbeli 

viszonyok 

 Adverbs of time with 

Present Perfect Simple Already, yet, just …etc 

 Gyakoriság How often? 

 

Always, often, sometimes, never, 

once/twice a week, every day … 

I always make my bed. 

She goes swimming twice a 

week. 

 Időpont When? What time? 

 

 

 

 

 

 

 

What’s the time? 

Now, in the morning 

Yesterday, last week, two years 

ago,  

Tomorrow, next week 

In 1997, in July, at 5 o’clock, on 

Monday 

This time tomorrow 

By 9 o’clock yesterday 

It’s quarter to eight. 



 

 

 Időtartam How long?+Past 

Simple 

While 

 

When 

 

 

How long ?+Present 

Perfect Simple/ 

 

Present Perfect 

Continuous 

How long were you in hospital? 

For two weeks. 

While I was watching TV, Mary 

arrived. 

When I entered, the boys were 

fighting. 

 

We haven’t met since Christmas. 

 

 

I have been waiting for you for 

hours. 

I’m tired. I’ve been working all 

day. 

 

Mennyiségi 

viszonyok 

 Singular and plural 

nouns 

 

Children, people, men, women 

… 

   one, two… 

   first, second.. 

  Countable nouns 

 

 

Uncountable nouns 

How many CDs have you got? 

I’ve got a lot of/few CDs. 

A great number of people 

How much money have you got? 

I’ve got a lot of/little money. 

A cup of tea, a piece of cake 

A great deal of energy 

   All, both, none, neither 

Each, every 

 



 

 

Minőségi 

viszonyok 

 Comparative sentences 

(short, long adjectives) 

 

 

 

 

 

 

Irregular adjectives 

 

too / enough 

Tom’s younger than Sue. Mary is 

the prettiest girl. 

She is the most intelligent of all. 

I’m as tall as you.  

This town is less polluted than 

that one.  

This is the most interesting book 

I’ve ever read. 

Good, bad …(better, worse) 

 

It’s too big, It’s not small 

enough. 

He is too young/isn’t old enough 

to drink whisky. 

It’s much too difficult. 
It’s not quite satisfactory. 

The book was so good that I 

couldn’t put it down. 

It was such a good book that I 

couldn’t put it down.  

   What’s it like? What colour is it?  

What does it 

look/taste/sound/feel like? 

Modalitás  Should/shouldn’t You should ask her. 

 

    

  Can (ability)  

 

Can/could/may 

(permission) 

I can swim.  

 

Can/could/may I open the 

window?  

 

  
Could-was able to/ 

 

 

manage to 

 

He could speak two languages at 

the age of five. 

Last summer I was able to visit 

the British Museum. 

Did you manage to pass the 

examination? 

  Must/needn’t 

(obligation) 

I must read it. You needn’t do it 

now. 

 

  Have to Did you have to be there? 

 

  Mustn’t Children mustn’t smoke. 

 



 

 

  Must/may/might/can’t 

+ present infinitive 

(certainty) 

 

Modal verbs with 

perfect infinitive 

John must be ill. 

He can’t be at school. 

 

 

You should have told her. 

They may have come home. 

It must have been a very good 

holiday. 

  Used to  

 

Would (past habits) 

 

I used to play with dolls. 

 

I would go to the river every day 

when I was a young girl. 

  Passive modals What can be seen in that 

museum? 

Logikai 

viszonyok 

 Linking words 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Purpose 

 

And/or/but/because/ since/ 

although/ 

on the one hand – on the other 

hand, 

so, therefore, that’s why 

either-or, neither-nor 

otherwise/or else 

as  

Although he is rich, he is not 

happy. 

Hurry up otherwise/or else we 

will be late. 

I helped him so that he could 

pass his examination 

I’ve been to London to visit the 

Queen. 

  Conditional I 

Conditional II 

 

Conditional III 

 

Conditionals – mixed 

type 

 

 

Wish (state verbs/ 

action verbs) 

Wish (unfulfilled 

actions) 

 

We’ll stay at home if it rains. 

If I had time, I would take you to 

the cinema. 

If you had invited me, I would 

have gone to the party. 

If we had bought a map, we 

would k now where we are 

 

 

I wish you would help me. 

 

I wish I hadn’t said that. 



 

 

  Time clauses with 

future meaning 

 

Participle clauses 

 

 

 

Inversion (for 

emphasis) 

 

 

When dad comes home, he’ll be 

angry with you. 

 

Preparing for my test, I reviewed 

the last three chapters. 

Having finished lunch, we went 

back to work. 

Hardly had he arrived when he 

had to leave again. 

Not only did he arrive late, but he 

also forgot to bring a present. 

  Gerund and infinitive 

in idiomatic 

expressions, 

It’s no use talking to him. 

There’s no point in waiting here. 

If we are to catch the train, we 

should leave immediately. 

He went there only to find that 

everybody had left. 

 

 

 

 

 Subjunctive 

Defining and non-

defining clauses 
 

I would rather have some coffee. 

That’s the book I read. 

He was late, which made me 

upset. 

Függő beszéd  Reported speech with 

present reporting verb 

 

Reported speech with 

past reporting verb 

He says he is tired. 

I don’t know where he lives. 

Tell him to stop it. 

She said I was handsome. 

I asked him if we had met before. 



 

 

Szövegösszetartó 

eszközök 

 Articles 

 

Some+plural noun 

Any+plural noun 

 

 

Some +singular noun  

Any + singular noun 

 

Nominative and 

accusative of personal 

pronouns 

 

Demonstrative 

pronouns 

 

Indefinite pronouns 

 

Reflexive pronouns 

 

Relative pronouns 

 

 

Propword 

 

 

 

A, an, the 

 

There are some pencils in the 

bag. 

Have you got any sisters? 

I haven’t got any matchboxes. 

There’s some water in the vase. 

There isn’t any juice in my glass. 

 

I, he, they… 

Me, him, them… 

 

 

This, that, these, those 

 

 

Somebody, anybody, nobody, 

everybody … 

 

myself… 

 

The girl who lives next door 

bought a car. The book I gave 

you…, etc 

one, ones  

Which one would you like? 

 

. 

 



 

 

Szempontok a tanulók teljesítményének értékeléséhez 

 

A tanulói teljesítmények értékelésének a középiskolai szakaszban továbbra is három fő célja 

van: visszajelzést nyújtani az előírt tananyagban elért előrehaladásról és a diákok erős és gyenge 

pontjairól, hozzájárulni a nyelvtanulási motiváció fenntartásához és további erősítéséhez; 

valamint erősíteni a tanulók reális önértékelését. Negyedik értékelési szempontként ebben az 

oktatási szakaszban belép az egyre önállóbb, öntevékenyebb nyelvtanulás és nyelvhasználat, 

amelyet a teljesítmény értékelésével bátorítani kell.  

A kerettantervi célok között a korábban elsőbbséget élvező beszédértés- és beszédkészség-

fejlesztés helyett a 9-12. évfolyamokon a nyelvtudás fejlesztése a mind a négy készségterületen 

komplexen történik. Az értékelés ebben a szakaszban mind a négy alapkészségre egységesen 

kitér. Alapelv, hogy értékeléskor a tanár mind a tanórai, mind a tanórán kívüli tanulói 

teljesítményeket értékelje. Az értékelés elsődleges célja ne a negatívumok kiemelésére, hanem 

a teljesítmény, hozzáállás, motiváltság, öntevékenység javulására koncentráljon.  

A tanulói teljesítmény értékelésének nem elsődleges formája a célirányos számonkérés, sokkal 

inkább az egyes idegen nyelven végzett egyéni, páros vagy csoportos tevékenységek 

minősítése. A gyengébben teljesítő diákoknak több alkalmat kell biztosítani arra, hogy 

fejlődésükről számot adjanak. 

Feltétlenül kerülni kell a hagyományos „felelés” jellegű számonkérést, mivel ez egyértelműen 

hozzájárul a gátlások erősödéséhez. 

Ebben a korban a tanulók önértékelése már igen fejlett, tisztában vannak saját erős és gyenge 

pontjaikkal, így egyre inkább felelőssé válnak saját nyelvtudásuk fejlesztéséért. 

A teljesítmények értékelésekor továbbra is fontos alapelv: a nyelvi készségeket, a használható 

nyelvtudást fejlesszük és értékeljük, szemben a nyelvről való ismeretekkel. 

A teljesítmények értékelésének és a folyamatos önfejlesztésnek elengedhetetlen feltétele, hogy 

a diákokat ne csak megtanítsuk nyelvet tanulni, hanem fokozatosan kialakítsuk bennük az igényt 

arra, hogy az idegen nyelvet önállóan és természetesen használják. Váljon az idegen nyelvi 

kommunikáció életük részévé a nyelvhasználat minden területén. Alakuljon ki bennük az az 

igény, hogy egyes idegen nyelvi kudarcaikat ki tudják elemezni, és a tanár segítségével kezelni 

tudják. Tudjanak önállóan fejlődni. Egyértelműen tudatosuljon bennük, melyik nyelvtanulási 

stratégiának, tevékenységnek mi a célja, mi a várható kimenete, és ők maguk mit tehetnek 

esetleges problémáik megoldásáért. Mivel a nyelvtanulás során gyakori az egyéni 

különbségekből fakadó változatos teljesítmény, a diákoknak egyénre szabott stratégiákat kell 

alkalmazniuk, és ez külön törődést kíván a nyelvtanár részéről. Idegen nyelven kommunikálni 

öröm, ezt kell erősítenie a tanulói értékelésnek.  

 



 

 

Tájékoztatásul megadjuk az Európa Tanács nyelvi szintleírásait: 

 
Nyelvi szintleírások magyarázata az Európa Tanács idegen nyelv 

oktatásra vonatkozó ajánlásai alapján* 

 

C2 

Minden hallott vagy olvasott szöveget könnyedén megért. A különböző beszélt vagy írott 

forrásokból származó információkat össze tudja foglalni, összefüggően tudja felidézni az érveket és 

a beszámolókat. Spontán módon ki tudja fejezni magát, teljesen összefüggően és pontosan, a 

jelentések kisebb árnyalatai között is különbséget tud tenni, még a bonyolultabb helyzetekben is.  

 

C1 

Meg tud érteni különböző fajtájú igényesebb és hosszabb szövegeket, és a rejtett jelentéstartalmakat 

is érzékeli. Folyamatosan és spontán módon tudja kifejezni magát, anélkül hogy túl sokszor 

kényszerülne arra, hogy keresse a kifejezéseket. A nyelvet rugalmasan és hatékonyan tudja használni 

társadalmi, továbbá a tanuláshoz és a munkához kapcsolódó célokra. Világos, jól szerkesztett, 

részletes szöveget tud alkotni összetettebb témában is, eközben megbízhatóan használja a 

szövegszerkesztési mintákat, szövegösszekötő elemeket.  

 

B2 

Meg tudja érteni az összetettebb konkrét vagy elvont témájú szövegek fő gondolatmenetét, beleértve 

ebbe a szakterületének megfelelő szakmai beszélgetéseket is. Olyan szintű normális interakcióra 

képes anyanyelvű beszélővel, folyamatosan és spontán módon, hogy az egyik félnek sem 

megterhelő. Világos, részletes szöveget tud alkotni különböző témákról, és képes kifejteni a 

véleményét valamilyen témáról úgy, hogy részletezni tudja a különböző lehetőségekből adódó 

előnyöket és hátrányokat.  

 

B1 

Megérti a fontosabb információkat a világos, standard szövegekben, amelyek ismert témáról 

szólnak, és gyakori helyzetekhez kapcsolódnak a munka, az iskola és a szabadidő stb. terén. 

Elboldogul a legtöbb olyan helyzetben, amely a nyelvterületre történő utazás során adódik. 

Egyszerű, folyamatos szöveget tud alkotni olyan témában, amelyeket ismer, vagy amelyek az 

érdeklődési körébe tartoznak. Le tudja írni a tapasztalatait és különböző eseményeket, álmokat, 

reményeket és ambíciókat, továbbá vázlatosan meg tudja indokolni a különböző álláspontokat és 

terveket.  

 

A2 

Megért olyan mondatokat és gyakrabban használt kifejezéseket, amelyek az őt közvetlenül érintő 

területekhez kapcsolódnak (pl. nagyon alapvető személyes és családdal kapcsolatos információk, 

vásárlás, helyismeret, állás). Az egyszerű és rutinszerű nyelvi helyzetekben tud kommunikálni úgy, 

hogy egyszerű és direkt módon információkat cserél családi vagy mindennapi dolgokról. Le tudja 

írni nagyon egyszerű formában a viszonyulását valamihez, a közvetlen környezetében és olyan 

területeken, amelyek a legalapvetőbb szükségleteket érintik.  

 

A1 

Megérti és használja a gyakoribb mindennapi kifejezéseket és a nagyon alapvető fordulatokat, 

amelyeknek célja a mindennapi szükségletek konkrét kielégítése. Be tud mutatkozni és be tud 

mutatni másokat, meg tud válaszolni és fel tud tenni olyan kérdéseket, amelyek személyes jellegűek 

(pl. hogy hol lakik), amelyek olyan emberekre vonatkoznak, akiket ismer, vagy olyan dolgokra, 

amelyekkel rendelkezik. Képes nagyon egyszerű interakcióra, amennyiben a másik személy lassan 

és világosan beszél és segítőkész.  

 

* Modern Languages: Learning, Teaching, Assessment. A Common European Framework of 

Reference (1996). Strasbourg, Council of Europe, 131. p. 

 

 

 


