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IDEGEN NYELV 
Emelt szint 

 

 

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. 
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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 lehetővé teszi az élő idegen nyelv magasabb szintű oktatását is a helyi tantervben 

meghatározott, a kerettantervben előírt minimum 3 óránál magasabb óraszámban (ez a kerettanterv 

heti 4 órában elvégezhető), hogy a tanulók igényeik szerint emelt szintű érettségi vizsgát is 

tehessenek. Ebben az esetben a NAT által az egyes képzési szakaszokra meghatározott nyelvi 

szintek a következők: 

 

 10. évfolyam 12. évfolyam 

Első idegen nyelv B1 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. 
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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. Ezt a középiskolák általános 

képzésének sokfélesége indokolja (tagozatok, fakultációk, szakmacsoportok). 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. 

 

11–12. évfolyam 

 

Az élő idegen nyelv jellegéből adódóan, a nyelvoktatásba tartalmát és céljait tekintve minden egyéb 

kulcskompetencia és a Nemzeti alaptantervben megfogalmazott nevelési cél beépíthető. A 

szakközépiskolai 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 szakközépiskolai 

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. Emellett a 

helyi idegen nyelvi tantervnek célszerű kitérnie a szakközépiskola képzési irányának megfelelő 

tartalmakban rejlő kapcsolódási pontokra. Ennek megvalósítását segíti, ha a nyelvtanárok élő 

kapcsolatot alakítanak ki a szakmai tanárokkal. 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 általános és szakmai nyelvtudásuk 

önálló fenntartását és továbbfejlesztését további tanulmányaik vagy munkájuk során, egész 

életükön át. 

Egy idegen nyelvből a szakközépiskola 12. évfolyamának végére a tanulóknak el kell 

jutniuk az európai hatfokú skála (KER) harmadik szintjére, azaz a B1 szintre. A 12. évfolyamon 

lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a tanulók megismerjék a nyelvi érettségi felépítését, 

követelményeit, 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. 
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A tanulók motivációját növeli, ha a nyelvoktatás lehetőséget biztosít a tanulókat érdeklő 

tantárgyi és szakmai tartalmak célnyelvi feldolgozására. A szakközépiskolákban tudatosítani kell 

a tanulókban azt, hogy a nyelvismeret segít választott képzési irányuk, szakmájuk jobb 

megismerésében. A nyelvórák, illetve a szakmai tárgyak keretein belül érdemes lehetőséget 

biztosítani arra, hogy a tanulók megtalálják a szakmai érdeklődésüknek megfelelő célnyelvi 

tartalmakat az iskolában és azon túl is. Ezeken az évfolyamokon már összetettebben, magasabb 

szinten dolgozható fel idegen nyelven a választott képzési irány szakmai tartalma. Ez a közvetlenül 

használható nyelvi tartalom vonzóbbá teheti a nyelvtudás fejlesztését és a nyelvtanulás folytatását 

az iskola befejezése után is. 

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, 

követelményeket feltáró feladatokkal.  

 

 

Fejlesztési egység Hallott szöveg értése 

Előzetes tudás 

B1 mínusz, azaz a tanuló főbb vonalaiban megérti a köznyelvi beszédet 

a számára rendszeresen előforduló ismerős témákról. 

Megérti a legfontosabb információkat az aktuális eseményekről szóló 

vagy az érdeklődési köréhez kapcsolódó rádió- és tévéműsorokban, ha 

viszonylag lassan és érthetően beszélnek. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanuló képes főbb vonalaiban és egyes részleteiben is megérteni a 

köznyelvi beszédet a számára ismerős témákról, 

képes megérteni egy beszélgetés során a résztvevők világosan 

megfogalmazott érveit több beszélő esetén is, 

képes megérteni fontos információkat azokban a rádió- és 

tévéműsorokban, filmjelenetekben, amelyek aktuális eseményekről, 

illetve az érdeklődési köréhez kapcsolódó témákról szólnak, ha 

viszonylag lassan és érthetően beszélnek, 

képes az érettségi vizsga követelményeiben meghatározott szövegek 

általános vagy részinformációinak megértésére. 

A fejlesztés tartalma 

A köznyelvi beszéd főbb fordulatainak megértése rendszeresen előforduló, ismerős témák 

esetén. 

A hallott szöveg gondolatmenetének követése, egyes tényszerű részinformációk megértése, 

amennyiben a beszéd világos és kiejtése ismerős. 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. 

Telefonbeszélgetésben a lényeges információk megértése. 

Ismerős témákról szóló rádiós és televíziós hírműsorok és egyszerűbb hangfelvételek 

megértése. 
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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, akár a választott szakmai 

iránynak megfelelő tartalommal is 

Hosszabb használati utasítások, közlemények, párbeszédek, instrukciók, előadások, beszédek, 

viták, interjúk, dalok, visszaemlékezések, rögzített telefonos szövegek, reklámok, tévé- és 

rádióműsorok, filmelőzetesek, filmek. 

 

 

Fejlesztési egység Szóbeli interakció 

Előzetes tudás 

B1 mínusz, 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. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési céljai 

A tanuló képes a mindennapi élet legtöbb, akár váratlan 

helyzetében is önállóan boldogulni, 

képes gondolatokat cserélni, véleményt mondani és érvelni 

érdeklődési körébe tartozó és általános témákról is, 

ismeri és biztonsággal alkalmazza a leggyakoribb 

kommunikációs forgatókönyveket, 

stílusában, regiszterhasználatában tud alkalmazkodni a 

kommunikációs helyzethez, 

az érettségi részletes követelményeiben megadott témakörökben 

és kommunikációs helyzetekben képes kommunikáció 

kezdeményezésére, viszonylag zökkenőmentes fenntartására és 

lezárására vizuális és verbális segédanyagok alapján. 

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).  
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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 (például 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, akár a választott 

szakmai iránynak megfelelő tartalommal is 

Társalgások, megbeszélés, eszmecsere, tranzakciók, utasítások, interjúk, viták. 

 

 

Fejlesztési egység Összefüggő beszéd 

Előzetes tudás 

B1 mínusz, azaz a tanuló már változatosabban és részletesebben 

be tudja mutatni a családját, más embereket, lakóhelyét, 

tanulmányait, iskoláját stb. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési céljai 

A tanuló képes a szintnek megfelelő szókincs és szerkezetek 

segítségével az ismerős témakörökben a folyamatos 

önkifejezésre, 

tud érthetően és folyamatosan beszélni, képes mondanivalójának 

tudatos nyelvtani és szókincsbeli megtervezésére és szükség 

szerinti módosítására, 

képes egy gondolat vagy probléma lényegét pontosan kifejteni, 

képes az érettségi vizsga részletes követelményeiben megadott 

témakörökben és kommunikációs helyzetekben önálló 
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megnyilatkozásra, témakifejtésre (gondolatok, vélemény) 

vizuális és verbális segédanyagok alapján.  

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 elkészített, 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 az önkorrekció, például a félreértéshez vezető hibák felismerése és javítása. 

Mindezeknek a szóbeli érettségi vizsgán történő alkalmazására való felkészülés. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások, akár a választott 

szakmai iránynak megfelelő tartalommal is 

Leírások, képleírások, témakifejtés (például vizuális segédanyag alapján), elbeszélő szöveg, 

érveléssor, előadás, prezentáció (önállóan vagy segédanyagok, instrukciók alapján), 

projektek bemutatása, versek, rapszövegek. 

 

 

Fejlesztési egység Olvasott szöveg értése 

Előzetes tudás 

B1 mínusz, azaz a tanuló megérti a hétköznapi nyelven írt, az 

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 tematikai egység 

nevelési-fejlesztési céljai 

A tanuló képes megérteni a nagyrészt közérthető nyelven írt, 

érdeklődési köréhez kapcsolódó, lényegre törő szövegeket, 

képes ilyen szövegekben a gondolatmenetet megérteni,  

követi az írott véleményt, érvelést, legyen képes ezekből a 

lényeges részinformációkat kiszűrni, 
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képes az érettségi vizsga követelményeiben leírt szövegek 

fontos általános vagy részinformációinak megértésére. 

A fejlesztés tartalma 

A fontos általános vagy részinformációk megértése autentikus, hétköznapi nyelven írott 

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, akár a választott 

szakmai iránynak megfelelő tartalommal is 

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, egyszerű irodalmi szövegek. 

 

Fejlesztési egység Írás 

Előzetes tudás 

B1 mínusz, 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. 
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A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési céljai 

A tanuló képes részletesebb, összefüggő és tagolt szövegeket 

fogalmazni ismert, hétköznapi és elvontabb témákról, 

tud eseményekről, élményeiről, érzéseiről, benyomásairól és 

véleményéről írásban beszámolni, valamint tudja véleményét 

alátámasztani, 

képes hatékony írásbeli interakciót folytatni, 

tud jegyzetet készíteni olvasott vagy hallott, érdeklődési köréhez 

tartozó szövegből, illetve saját ötleteiről, 

képes több ismert műfajban is rövid, lényegre törő szövegeket 

létrehozni a műfaj főbb jellegzetességeinek és stílusjegyeinek 

alkalmazásával; 

jártasságot szerez a középszintű érettségi íráskészséget mérő 

feladatainak megoldásában és az értékelésükre használt 

kritériumok alkalmazásában. 

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 

jelenet, paródia írása, illetve átírása). 

Írásos minták követése és aktuális tartalmakkal való megtöltésük. 

Kész szövegekből a 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 nyelvi szintnek megfelelő, felhasználóbarát online és hagyományos szótárak használata. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások, akár a választott 

szakmai iránynak megfelelő tartalommal is 
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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); diasor; egyszerű, rövid történetek, elbeszélések, 

mesék; rövid jellemzések; rövid leírások; jegyzetek; riportok, cikkek, esszék, felhívások, 

versek, rapek, rigmusok, dalszövegek, rövid jelenetek, paródiák. 

 

Témakörök  a 11-12. évfolyamra 

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. 

Egyén és család nálunk és a célországokban. 

Etika: önismeret, ember 

az időben - 

gyermekkor, ifjúság, 

felnőttkor öregkor, 

családi élet. 

Ember és társadalom  

Emberek külső és belső jellemzése. 

Baráti kör. 

A tizenévesek világa: kapcsolat a kortársakkal, felnőttekkel. 

Női és férfi szerepek, ismerkedés, házasság. 

Felelősségvállalás másokért, rászorulók segítése. 

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. 

 
Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: a 

jövedelem szerepe a 

családban, kiadás, bevétel, 

megtakarítás, hitel, rezsi, 

zsebpénz. 

 

Földrajz: biotermékek. 

Környezetünk 

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

bemutatása). 
A lakóhely nevezetességei, szolgáltatások, szórakozási lehetőségek. 

A városi és a vidéki élet összehasonlítása. 

Növények és állatok a környezetünkben. 

Környezetvédelem a szűkebb környezetünkben: Mit tehetünk 

környezetünkért és a természet megóvásáért, fenntarthatóságáért? 

Időjárás, éghajlat. 

Globális kihívások. 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek; hon- és 

népismeret: lakóhely és 

környék hagyományai, 

az én falum, az én 

városom. 

 

Biológia-egészségtan: 

élőhely, életközösség, 
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védett természeti érték, 

változatos élővilág.  

 

Földrajz: 

településtípusok; 

globális problémák, 

fenntarthatóság, 

környezettudatosság, 

életminőségek 

különbségei, pl. az 

éhezés és a szegénység 

okai; a Föld mozgása, 

az időjárás tényezői, a 

Föld szépsége, 

egyedisége. 

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

Tantárgyak, szakmai tárgyak, órarend, érdeklődési kör, tanulmányi munka. 

Az ismeretszerzés különböző módjai. 

A nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe, fontossága, például a 

választott szakmában. 

Az internet szerepe az iskolában, a tanulásban. 

Az iskolai élet tanuláson kívüli eseményei.  

Iskolai hagyományok nálunk és a célországokban. 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek; társadalmi, 

állampolgári ismeretek: 

a tudás fogalmának 

átalakulása, a tanulás 

technikái, élethosszig 

tartó tanulás. 

 

Informatika: digitális 

tudásbázisok, könyvtári 

információs rendszerek. 

A munka világa 

Diákmunka, nyári munkavállalás. 

Foglalkozások és a szükséges kompetenciák, rutinok, 

kötelességek. 

A képzési iránynak megfelelő szakmák. 

Pályaválasztás, továbbtanulás vagy munkába állás. 
Önéletrajz, állásinterjú. 

Szakmai tárgyak: a 

tárgyak jellegének 

megfelelően. 

Életmód 

Napirend, időbeosztás. 

Az egészséges életmód (a helyes és a helytelen táplálkozás, a 

testmozgás szerepe az egészség megőrzésében, testápolás). 

Életünk és a stressz. 

Étkezési szokások a családban. 

Ételek, kedvenc ételek, sütés-főzés. 

Étkezés iskolai menzán, éttermekben, gyorséttermekben. 

Ételrendelés telefonon és interneten. 

Gyakori betegségek, sérülések, baleset. 

Biológia-egészségtan: 

testrészek, egészséges 

életmód, a betegségek 

ismérvei, fogyatékkal 

élők, 

betegségmegelőzés, 

elsősegély. 

 

Testnevelés és sport: a 

rendszeres testedzés 
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Gyógykezelés (háziorvos, szakorvos, kórházak, alternatív 

gyógymódok). 
Életmód nálunk és a célországokban. 

Függőségek (dohányzás, alkohol, internet, drog stb.). 

hatása a szervezetre, 

relaxáció. 

Szabadidő, művelődés, szórakozás 
Szabadidős elfoglaltságok, hobbik. 

Színház, mozi, koncert, kiállítás stb. 

A művészetek szerepe a mindennapokban. 

Sportolás, kedvenc sport, iskolai sport. 

Olvasás, rádió, tévé, videó, számítógép, internet. 

Az infokommunikáció szerepe a mindennapokban. 

Kulturális és sportélet nálunk és a célországokban. 

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 az olimpia 

története, 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. 

Az egyéni és a társas utazás előnyei és hátrányai. 

Turisztikai célpontok. 

Célnyelvi kultúrák. 

Földrajz: a kulturális 

élet földrajzi alapjai, 

nyelvek és vallások, 

egyes meghatározó 

jellegű országok 

turisztikai jellemzői. 
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Tudomány és technika 

Népszerű tudományok, ismeretterjesztés. 

A technikai eszközök szerepe a mindennapi életben. 
Az internet szerepe a magánéletben, a tanulásban és a munkában. 

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. 

A pénz szerepe a mindennapokban. 

A képzési iránynak megfelelő szakmák gazdasági vonatkozásai. 

Vásárlás, szolgáltatások (pl. posta, bank). 

Üzleti világ, fogyasztás, reklámok. 

Pénzkezelés a célnyelvi országokban. 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek; társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek: a jövedelem 

szerepe a családban, 

kiadás, bevétel, 

megtakarítás, hitel, 

rezsi, zsebpénz. 
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Fogalomkörök a 11. évfolyamon  
 

Cselekvés, 

történés, létezés 

kifejezése 

   

 Műveltetés Lassen (Präsens, 

Präteritum) 

Wir lassen / ließen unsere 

Nähmaschine reparieren. 

 Szenvedő szerkezet Vorgangspassiv: 

Präsens,Präteritum, 

Perfekt 

 

Zustandspassiv: 

Präsens 

Sie werden am Flughafen abgeholt. 

Der Text wurde lange übersetzt. 

Das Auto ist repariert worden. 

Die Tür ist geöffnet. 

 Passzív körülírása Sich lassen + Infinitiv Die Aufgabe lässt sich leicht lösen. 

 Régmúlt Plusquamperfekt Nachdem er den Text übersetzt 

hatte, stellte er den Computer ab. 

Minőségi 

viszonyok 

   

 Folyamatos 

melléknévi igenév 

Partizip Präsens Die spielenden Kinder waren sehr 

laut. 

 Befejezett 

melléknévi igenév 

Partizip Perfekt Die Gäste setzten sich an den schön 

gedeckten Tisch. 

 Főnévként használt 

melléknevek 

 Die Zahl der Studierenden wächst. 

Modalitás    

  Vorgangspassiv mit 

Modalverben 

Die Aufgabe kann gemacht 

werden. 

  Sein + zu + Inf. Die Regeln sind einzuhalten. 

  Haben + zu+ Inf. Sie haben dreimal die grüne Taste 

zu drücken. 

Esetviszonyok    

 Szórend Wortfolge mit Dativ / 

Akkusativ 

Mein Freund hat mir ein Handy 

gekauft. 

Mein Freund hat es mir gekauft. 

 Melléknévi 

vonzatok 

 Mein Vater ist stolz auf mich. 

Fabian ist der Mutter ähnlich. 
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Logikai viszonyok Alárendelések Subjektsatz 

Objektsatz 

 

Temporalsatz 

 

 

 

Finalsatz 

um+zu+Infinitiv / 

damit 

 

Es ist schön, hier zu sein. 

Ich habe angefangen, Aerobic zu 

machen. 

Als ich jung war, konnte ich noch 

viel mehr Eis essen. 

Immer wenn ich hier bin, gehe ich 

ins Schwimmbad. 

Ich bin ins Kino gekommen, um 

den neuen Film anzuschauen. 

Ich koche dir Tee, damit es dir 

besser geht. 

 Feltételes múlt Konjunktiv I 

I Vergangenheit 

Wenn du mich angerufen hättest, 

hätte ich dich besucht. 

 Feltételesség Konditionalsatz (ohne 

wenn) 

Wunschsatz 

Hätte ich doch mehr Zeit,  würde 

ich dir mehr helfen. 

Wenn ich doch mehr Zeit hätte! 
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Szövegösszetartó 

eszközök 

Kötőszók 

 

 

Obwohl 

 

Trotzdem 

 

Während 

 

 

Je desto 

 

Bis 

 

Solange 

 

Nachdem 

 

 

Bevor 

 

Anstatt dass / anstatt zu  

 

 

Da 

 

 

Ohne dass / ohne zu 

 

Als ob 

 

Er kauft ein teures Handy, obwohl 

er wenig Geld hat. 

Er hat Schulden, trotzdem kauft er 

ein neues Handy. 

Während die Mutter das 

Abendessen kocht, spielen die 

Kinder. 

Je wärmer es ist, desto besser geht 

es mir. 

Bis der Film beginnt, können wir 

noch einen Tee trinken. 

Solange ich Klavier übe, kannst du 

meinen PC benutzen. 

Nachdem wir ihr die Wahrheit 

gesagt hatten, waren wir erleichtert. 

Bevor wir mit dem Fußballspiel 

beginnen, machen wir Gymnastik. 

Die Großmutter hilft uns, anstatt 

dass wir ihr helfen. / Du gehst ins 

Kino, anstatt zu lernen. 

Da am Bahnhof gebaut wird, 

müssen wir einen Umweg machen. 

 

Er ging auf die Party, ohne dass es 

ihm seine Eltern erlaubt hatten. / Er 

ging weg, ohne ein Wort zu sagen. 

Sie tut ganz so, als ob wir den 

Fehler gemacht hätten. 

 

 

 

 Névmások  

Derjenige, diejenige, 

dasjenige 

 

Einer, eine, eines der 

… 

einander 

Relativpronomen: wo, 

wer, wen, wem, wessen 

Reziprokpronomen: 

einander 

 

Er ist derjenige, der mir immer 

geholfen hat. 

 

 

Einer der schönsten Tage meines 

Lebens war diese Wanderung. 

Die Leute wünschen einander ein  
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Fogalomkörök a 12. évfolyam  

Cselekvés, 

történés, létezés 

kifejezése 

   

 Jövő idővel 

vélekedés 

kifejezése 

Futur als Vermutung 

 

Das wird nicht funktionieren. 

 személytelenség es Es ist warm. Es schneit. 

 Befejezett jövő Futur 2 Unsere Umwelt wird sich durch den 

Treibhauseffekt stark verändert 

haben.  

Mennyiségi 

viszonyok 

   

 Törtszámok Bruchzahlen Ein Siebtel meiner Bücher habe ich 

noch nicht gelesen. 

Minőségi 

viszonyok 

   

 Értelmező jelző Apposition Vanessa arbeitet im Hotel Palace, 

einem Vier-Sterne-Hotel. 

 Jövő idejű 

melléknévi igenév 

Gerundivum Die zu verarbeitende Baumwolle 

wird hin-und hertransportiert. 

 Melléknévi 

igenevek bővített 

jelzős 

szerkezetekben 

 Es gibt viele von der Schule 

organisierte  Ausflüge. 

Modalitás    

 Módbeli segédigék 

befejezett múlt 

időben 

Modalverben im 

Perfekt 

Ich habe sogar einen Freund 

mitbringen können. 

 Szenvedő szerkezet 

módbeli 

segédigével, 

feltételes módban 

jelen időben 

Passiv mit 

Modalvarben im 

Konjunktiv II Präsens 

Lebensbereiche sollten möglichst 

voneinander getrennt werden. 

 Módbeli segédigék 

feltételes módú, 

múlt idejű 

mondatokban  

Konjunktiv II 

Vergangenheit mit 

Modalverben 

Es ging Lisa so schlecht, dass sie 

eigentlich schon fast im Koma hätte 

liegen müssen. 

  Brauchen + zu + Inf. Heute brauchst du nicht 

mitzukommen. 
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 Segédigék 

másodlagos 

jelentése 

Subjektive Bedeutung 

der Modalverben 

In einigen Jahren dürften alle Leute 

Armbanduhren mit Internetzugang 

haben. 

 Erős igék feltételes 

módú jelen időben 

Konjunktiv II 

Gegenwart 

In meiner Traumstadt gäbe es viele 

Sportplätze.  

Esetviszonyok Elöljárószók 

birtokos esettel 

Genitiv: dank / infolge Dank deiner Hilfe bin ich mit der 

Arbeit rechtzeitig fertig geworden. 

Infolge des Klimawandels sterben 

viele Arten aus. 

Szövegösszetartó 

eszközök 

Kötőszók 

 

 

 

 

 

 

Igevonzat 

Temporalsatz: sooft / 

sobald 

 

 

Zwar …. Aber  

 

 

Rektion der Verben 

Sooft das Telefon klingelt, wird der 

Hund nervös. 

Ich rufe dich an, sobald ich nach 

Hause komme. 

Zwar muss Leonard viel im 

Haushalt machen, aber er genießt 

seine Freiheit. 

Er wird bald über mehr Kraft 

verfügen. 

Függő beszéd  Indirekte Rede Perfekt Oma hat am Telefon ständig 

erzählt, früher sei Holland ein Land 

und kein Meer gewesen. 

Indulatszók  Interjektion Uff! Endlich Mittagszeit! 
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Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok 

 

 

 

11-12. évfolyam 

 
(Tartalmazza az előző 2 évfolyam anyagát is, hiszen a beszédszándékok újra és újra előfordulnak, 

tárgyalásra kerülnek.) 

 
megszólítás  Entschuldigung, … 

köszönés, elköszönés  Guten Morgen / Tag! Auf Wiedersehen! Tschüs! 

bemutatás, bemutatkozás és bemutatkozás Das ist Peter. Ich heiße … / Ich möchte Ihnen … vorstellen? 

 

telefonálásnál bemutatkozás és elköszönés Guten Tag, das ist …Auf Wiederhören! Tschüs! 

szóbeli üdvözletküldés Viele Grüße an Petra! 

személyes és hivatalos levélben megszólítás Liebe(r)…, Sehr geehrter Herr… 

személyes és hivatalos levélben elbúcsúzás Dein(e)…, Viele Grüße  Mit freundlichen Grüssen… 

érdeklődés hogylét iránt és arra reagálás Wie geht’s dir? Danke, prima. Und dir? / Was fehlt dir? Ich 

habe Kopfschmerzen. 

engedélykérés és arra reagálás Kann ich das Fenster öffnen? Ja, bitte. 

köszönet és arra reagálás Danke! Bitte! 

bocsánatkérés és arra reagálás Entschuldigung! Kein Problem! 

gratuláció, jókívánságok és arra reagálás Herzlichen Glückwunsch zum…! Danke. Fröhliche 

Weihnachten./ Gute Besserung! / Ich gratuliere Ihnen zu …. 

Danke, sehr nett von Ihnen. 

együttérzés és arra reagálás Mein Beileid! Danke. 

 

Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok 

 

hála Ich bin Ihnen dankbar dafür, dass… 

sajnálkozás Es tut mir Leid! 

öröm Ich freue mich, dass…/ Toll! / Es freut micht, dass… 

elégedettség, elégedetlenség Es ist prima, dass.. Schade, dass… 

csodálkozás Oh, das ist aber schön! / Das kann doch nicht wahr sein! 

remény Ich hoffe, du kannst kommen! 

félelem Ich habe Angst, dass… 

bánat Schade, dass… 

bosszúság Das ist aber schlimm! 

 

Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok 

 

véleménykérés és arra reagálás, 

véleménynyilvánítás 

Magst du Mathe? Ja. / Was meinst du dazu? Meiner 

Meinung nach… / Was denkst darüber? / Sind Sie damit 

einverstanden, dass…?  

valaki igazának az elismerése és el nem 

ismerése 

Da hast du (nicht) Recht! 

egyetértés, egyet nem értés Ja, das stimmt! Nein, du hast nicht Recht! / Da bin ich 

anderer Meinung. 
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érdeklődés, érdektelenség Ich interessiere mich für … (nicht).  

tetszés, nem tetszés Das finde ich gut / blöd! / Das gefällt mir (nicht)! 

ellenvetés Das stimmt schon, aber… Sie haben Recht, aber… 

ellenvetés visszautasítása Da bin ich mit Ihnen gar nicht einverstanden. Sie können 

Recht haben, aber… 

akarat, kívánság, képesség, szükségesség, 

lehetőség, bizonytalanság, kötelezettség 

ich will, ich möchte, ich kann, ich muss, ich darf , das 

könnte vielleicht…, ich soll 

ígéret, szándék, terv Ich mache das schon! / Ich habe vor, … zu …  

érdeklődés értékítélet, kívánság, preferencia, 

érdeklődési kör iránt 

Und was wüschen Sie? Möchtest du einen Kaffee oder lieber 

Tee? Hast du Interesse für …? 

dicséret, kritika, szemrehányás Klasse! Blödsinn! Ich halte .. für sehr gut. Das ist schon gut, 

aber…  

Warum bist du nicht früher gekommen? 

 

Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok 

dolgok, személyek megnevezése, leírása Das ist… Meine Mutter ist…/ Es geht um… 

események leírása Zuerst…, dann…, zum Schluss. / Es war einmal… 

információkérés, információadás Wie ist …? Prima. / Wie alt bist du? 12. / Weißt du…? / 

Können Sie mir bitte sagen…? 

igenlő vagy nemleges válasz ja, nein, nicht, kein, doch, weder…noch 

válaszadás elutasítása Leider kann ich Ihre Frage nicht beantworten. 

tudás, nem tudás Ich weiß (nicht), dass / ob.. 

bizonyosság, bizonytalanság Ich weiß es (nicht) genau. Ich bin mir (nicht) sicher, dass / ob 

… / Ich nehme an, dass… 

ismerés, nem ismerés Ich kenne .. gut / nicht. 

emlékezés, nem emlékezés Ich erinnere mich (nicht) daran, dass, … 

 

A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok 

kérés Kannst du bitte…? /Gib mir bitte …! /Würden Sie bitte…? 

tiltás, felszólítás Schreib noch nicht. Öffne die Tür. 

segítségkérés és arra reagálás Können Sie mir bitte bei … helfen? Ja, gerne. Ich kann 

Leider nicht! 

javaslat és arra reagálás Können wir gehen? / Möchtest du…? Ja, gerne! / Ich schlage 

vor, dass… 

meghívás és arra reagálás Kannst du kommen? Ja. Nein, es tut mir Leid. 

kínálás és arra reagálás Noch ein Stück Kuchen? Nein, danke. Ja, bitte. 

reklamálás Entschuldigung, ich habe ein Problem… 

tanácskérés, tanácsadás Was schlägst du vor? Ich rate,… / Ich schlage vor… 

segítség felajánlása és arra reagálás Kann ich Ihnen helfen? Ja, das wäre nett. Danke, das geht 

schon. 

ajánlat és arra reagálás Möchten Sie…?  

 

Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok 

visszakérdezés, ismétléskérés Wie bitte? Wiederholen Sie bitte. / Sag es noch einmal! / 

Wie meinst du das? 

nem értés  Ich verstehe nicht. / Entschuldigung, ich habe es nicht 

verstanden. 

betűzés kérése, betűzés Buchstabiere bitte. 

felkérés lassabb, hangosabb beszédre Kannst du bitte langsamer /lauter sprechen? 
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beszélési szándék jelzése, téma bevezetése, 

félbeszakítás 

Dabei fällt mir gerade ein,… Darf ich Sie kurz 

unterbrechen? 

megerősítés Ja, das stimmt. 

körülírás Das ist also ein…, wo… 

példa megnevezése Ein Beispiel dafür ist… 

témaváltás, beszélgetés lezárása Könnten wir jetzt noch darüber reden, ? Können wir später 

vielleicht hier fortsetzen? 

 

 

 

 

B2, középszint  

Ezen a szinten a diák megérti az összetett konkrét vagy elvont témájú szövegek gondolatmenetét, 

beleértve az érdeklődési körének megfelelő szakmai beszélgetéseket is. Folyamatos és természetes 

interakciót tud kezdeményezni és fenntartani anyanyelvű beszélővel. Képes világos és részletes szöveget 

alkotni változatos témakörökben, kifejteni véleményét aktuális témákról a lehetséges előnyök és 

hátrányok részletezésével. 

 

Olvasott szöveg értése  Megérti a jelenkor problémáival kapcsolatos 

szövegek (cikkek, beszámolók, narratívák) 

lényegét, illetve a bennük rejlő információt, 

érvelést. Jórészt megérti az eseményekről, 

érzelmekről, véleményekről szóló, irodalmi 

prózai szövegeket.  

Hallott szöveg értése  Megérti a hosszabb előadást, képes követni az 

összetett érvelést, ha ezek számára nem idegen 

szakterületet érintenek. Megérti a rádióban és 

tévében elhangzó, aktuális eseményekről szóló 

hírműsorok lényegét, valamint a köznyelvet 

használó játékfilmek többségét.  

Beszédkészség  Felkészülés nélkül folyékonyan és 

természetesen vesz részt mindennapi témákat 

érintő, anyanyelvű beszélőkkel folytatott 

társalgásban. Részletesen kifejti, megindokolja, 

megmagyarázza és megvédi véleményét, el tud 

mondani egy történetet. 

 

 

Interakció  Képes beszélgetést kezdeményezni, megfelelő 

időpontban szólal meg, valamint be tudja fejezni 

a társalgást, ha szükséges, bár ezt nem mindig 

elegánsan valósítja meg. Ismerős témák esetén 

fenn tudja tartani a beszélgetést azáltal, hogy 

megértését jelzi, illetve más személyeket is be 

tud vonni a beszélgetésbe.  

Íráskészség  Képes világosan fogalmazni részletes, 

összefüggő szöveget a jelenkor problémáiról és 

az érdeklődésével egybevágó témákról. 

Beszámol élményeiről, kifejti véleményét, érvel 

egy álláspont mellett és ellen.  
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Nyelvhelyesség  A nyelvtant viszonylag magas fokon uralja. 

Nem vét félreértést okozó hibát, és legtöbb 

hibáját képes kijavítani. Általános témákban és 

saját érdeklődési területén jó szókinccsel 

rendelkezik ahhoz, hogy szabatosan fejezze ki 

magát.  

 
 

 


