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Óraterv 
11. évf. 

Évi  74 óra 

 

 A téma  

Sorszáma megnevezése óraszám 

1.  SZEMÉLYES VONATKOZÁSOK, CSALÁD 6 

2.  EMBER ÉS TÁRSADALOM 6 

3.  KÖRNYEZETÜNK 6 

4.  A MUNKA VILÁGA 6 

5.  AZ ISKOLA 6 

6.  ÉLETMÓD 6 

7.  SZABADIDŐ, MŰVELŐDÉS, SZÓRAKOZÁS 6 

8.  UTAZÁS, TURIZMUS 6 

9.  TUDOMÁNY, TECHNIKA 6 

10.  SZABAD ÓRAKERET 10 

11.  ISMÉTLÉS, ÖSSZEFOGLALÁS 10 

  74 

 

12. évf. 

Évi 64 óra 

 A téma  

Sorszáma megnevezése Óraszám 

1.  SZEMÉLYES VONATKOZÁSOK, CSALÁD 4 

2.  EMBER ÉS TÁRSADALOM 5 

3.  KÖRNYEZETÜNK 6 

4.  A MUNKA VILÁGA 5 

5.  AZ ISKOLA 5 

6.  ÉLETMÓD 6 

7.  SZABADIDŐ, MŰVELŐDÉS, SZÓRAKOZÁS 5 

8.  UTAZÁS, TURIZMUS 5 

9.  TUDOMÁNY, TECHNIKA 5 

10.  SZABAD ÓRAKERET 8 

11.  ISMÉTLÉS, ÖSSZEFOGLALÁS 10 

  64 

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

feldolgozására illetve vizsgákra való felkészítésre fordítható 
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NÉMET NYELV Közép szint (Kezdő) 

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 (Hueber, Klett, Nemzeti Tankönyvkiadó, 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. 
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A német 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,  
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– 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, 
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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.  
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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. 

 

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 
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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.  
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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;  
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 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;  
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 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.  
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 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 

.  

 



 

 13 

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. 

 

 

 


