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9-12. évfolyam 

Célok és feladatok 

A 9. évfolyamos diákok öt éve tanulják a célnyelvet. Ez idő alatt megismerkedtek az idegen nyelvi 
foglalkozások feladat- és szövegtípusaival, szókincsük bővült, megértik a tanár célnyelvi 
óravezetését, önbizalmuk lehetővé teszi számukra, hogy az órai munkában egyénileg, párban vagy 
csoportban eredményesen vegyenek részt, órán kívüli feladataikat önállóan megoldják. 
Önértékelésük fejlett és reális: ismerik erős és gyenge pontjaikat. Továbbra is fontos motivációjuk 
fenntartása és további fejlesztése. 

Cél, hogy a 10. évfolyam végére a diákok eljussanak az A2—B1 közötti szintre, melyen 
számukra ismert témakörökben, életszerű helyzetekben képesek információt kérni és kapni. 
Megértik a hosszabb terjedelmű, autentikus hallott vagy olvasott szöveg lényegét, abból ki tudják 
szűrni a lényeges információt. Képesek több mondatból álló szöveget szóban és írásban létrehozni. 
Szókincsük elég fejlett ahhoz, hogy az ismert témakörökhöz kapcsolódó témákról szóban és írásban 
információt tudjanak cserélni. 

A 12. évfolyam végére a diákoknak B 1—B2 közötti szintű nyelvtudást kell szerezniük, az 
előző szintnél fejlettebb szókinccsel, szélesebb skálán mozgó, de ismert témákról kell szóban és 
írásban információt cserélniük, hosszabb szövegeket megérteniük és létrehozniuk. 

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. 

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 stratégiákat. 

Fejlesztési követelmények 

A tanuló ismert témakörben szóban és írásban tud információt cserélni, szöveget megérteni és 

létrehozni. Nyelvtudását önállóan szinten tartja, illetve szakmai érdeklődésének megfelelően 

továbbfejleszti. Nyelvtudása segítségével képes képet alkotni más országok népeiről és  

kultúrájáról. 
Témalista (ajánlás) 

— Ember és társadalom: hátrányos helyzetű és elesett emberek segítése; diszkrimináció. 

− Tágabb környezetünk: idegenvezetés a lakóhelyen; a nagyvárosi élet jellemzői. 

− Természeti környezetünk: környezetszennyezés és környezetvédelem. 
— Az iskola világa: egy célnyelvi iskola összehasonlítása az itthonival. 
— Egészség és betegség: hagyományos gyógykezelés és természetgyógyászat; egészséges 

életmód. 
— Étkezés: a helyes és helytelen táplálkozás; éttermek és gyorséttermek. 
— Utazás: nyaralás itthon és külföldön; egy körutazás megtervezése. 

− Szabadidő, szórakozás: veszélyes sportok; kulturális események; a színház és a mozi világa; 

a modern és a klasszikus zene; az internet világa. 



− A munka világa: munkavállalás nyáron; munkakörülmények hazánkban és külföldön; 
pályaválasztás. 

− Országismeret: találkozások a célország(ok) kultúrájával; tájékozódás a célország(ok) 
politikai, gazdasági és társadalmi életéről. 

− Tudományos és technikai műveltség: a tudomány és technikai eszközök szerepe 
mindennapjainkban; a célország(ok) közismert technikai és tudományos csúcsteljesítményei. 

− Aktuális témák. 



9. évfolyam Évi 
óraszám: 111 

Tartalom 

A kommunikációs szándékokra és a fogalomkörökre vonatkozó, nyelvenként kidolgozott 
kimeneti követelményeket hat nyelvre, kétéves bontásban a kerettanterv tartalmazza. 
Kommunikációs szándékok 
(lásd a 10. évfolyam kerettantervében) 
Fogalomkörök 
(lásd a 10. évfolyam kerettantervében) 

A továbbhaladás feltételei 

Hallott szöveg értése 
A tanuló legyen képes 

— kb. 100 szavas köznyelvi szövegben a lényeges információt a lényegtelentől 
elkülöníteni; 

— kb. 100 szavas köznyelvi szövegben ismeretlen nyelvi elem jelentését a 
szövegösszefüggésből kikövetkeztetni; 

— kb. 100 szavas köznyelvi szövegben fontos információt megérteni; 
— kb. 100 szavas köznyelvi szövegben specifikus információt azonosítani; 
— köznyelvi beszélgetés vagy monologikus szöveg lényegét megérteni. 

Beszédkészség 
A tanuló legyen képes 

— köznyelven megfogalmazott kérdésekre egyszerű struktúrákban rendezett válaszokat 
adni; 

— egyszerű mondatokban közléseket megfogalmazni, kérdéseket feltenni, eseményeket 
elmesélni, érzelmeket kifejezni; 

— megértési, illetve kifejezési problémák esetén segítséget kérni; 
— beszélgetésben részt venni; 
— társalgást követni. 

Olvasott szöveg értése A 
tanuló legyen képes 

— kb. 150 szavas, köznyelven megírt szöveget elolvasni; 
— kb. 150 szavas köznyelvi szövegben lényeges információt a lényegtelentől 

megkülönböztetni; 
— ismert nyelvi elemek segítségével kb. 150 szavas köznyelvi szövegben ismeretlen 

nyelvi elemek jelentését kikövetkeztetni; 
— kb. 150 szavas köznyelven megírt szövegben fontos információt megtalálni; 
— kb. 150 szavas köznyelvi szövegben specifikus információt azonosítani; 
— kb. 150 szavas köznyelven megírt szöveg lényegét megérteni; 
— egyszerű vagy egyszerűsített publicisztikai illetve irodalmi szöveget követni. 

Íráskészség 
A tanuló legyen képes 

— kb. 100 szavas, tényszerű információt közvetítő, néhány bekezdésből álló szöveget 
Írni; 

— gondolatait változatos kifejezésekkel és mondatszerkezetekkel, a megfelelő nyelvi 
eszközök használatával, logikai összefüggések alapján szöveggé rendezni, egyszerű 
közléseket írásban megfogalmazni; 

— különböző szövegfajtákat létrehozni; 
— változatos közlésformákat (leírás, elbeszélés, jellemzés) használni. 



Fogalomkörök/nyelvtan 

határozatlan névmások (some, any, much, many, a lot of, /a/ few, /a/ little, all, every, somebody, 

everybody, stb.) 

mennyiségek kifejezése 
igeidők: - egyszerű jelen (Simple Present) 

− folyamatos jelen (Present Continuous) 

− egyszerű múlt (Simple Past) (szabályos, rendhagyó) 

− jövő idő kifejezése a folyamatos jelen idővel 
hely- és időhatározós előljárószók 
módbeli segédigék (can, must(n't), need(n't), have,to) 

TÉMAKÖRÖK 

Személyi adatok: nem(zetiség), név, cím, életkor 

Személyes kapcsolatok: szülők, testvérek,- 

osztálytársak, barátok 

Lakóhely: ház, lakás, néhány bútor 

Környezet utcák, terek, épületek, élőlények, időjárás' 

Közlekedés: az otthon és az iskola között 

Tevékenységek: időbeosztás, 

tanulás, játék, sport, 
étkezés, öltözködés 



10. évfolyam 
Évi óraszám: 111 

Tartalom 

A kommunikációs szándékokra és a fogalomkörökre vonatkozó, nyelvenként kidolgozott 
kimeneti követelményeket hat nyelvre, kétéves bontásban a kerettanterv tartalmazza. 

Kommunikációs szándékok 
Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok: 

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

Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok: 
— sajnálkozás; 
— öröm; 
— elégedettség, elégedetlenség; 
— csodálkozás; 
— remény; 
— bánat; 
— bosszúság. 

Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok: 
— véleménynyilvánítás, véleménykérés és arra reagálás, 
— valaki igazának az elismerése és el nem ismerése, 
— egyetértés, egyet nem értés, 
— érdeklődés, érdektelenség, 
— tetszés, nem tetszés, 
— dicséret, kritika, 
— ellenvetés, 
— akarat, kívánság, képesség, kötelezettség, szükségesség, lehetőség, 
— ígéret; szándék, terv, 
— érdeklődés értékítélet, kívánság, preferencia iránt.  

Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok: 

− dolgok, személyek megnevezése, leírása; 

— események leírása; 
— információkérés, információadás; 
— igenlő vagy nemleges válasz; 
— tudás, nem tudás; 
— bizonyosság, bizonytalanság; 
— ismerés, nem ismerés. 

A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok: 
— kérés; 
— tiltás, felszólítás; 
— segítségkérés és arra reagálás; 



— meghívás és arra reagálás. 
Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok: 

− visszakérdezés, ismétléskérés; 
− nem értés; 
— betűzés kérése, betűzés; 
− felkérés lassabb, hangosabb beszédre; 
− beszélési szándék jelzése, téma bevezetése; 

− megerősítés 

— témaváltás, beszélgetés lezárása. 
Fogalomkörök 

— Cselekvés, történés, létezés kifejezése, 

− Birtoklás kifejezése, 
− Térbeli és időbeli viszonyok, 

− Függő beszéd, 
Mennyiségi és minőségi viszonyok, 

− Modalitás, 
− Esetviszonyok, 

− Logikai viszonyok, 
− Szövegösszetart6 eszközök. 

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 szövegben specifikus információt azonosítani; 
— köznyelvi beszélgetés vagy monologikus szöveg lényeges pontjait megérteni. 

Beszédkészség 
A tanuló legyen képes 

− árnyaltabban megfogalmazott kérdésekre összetettebb struktúrákban rendezett válaszokat 
adni; 

− választékos mondatokban közléseket megfogalmazni, kérdéseket feltenni, eseményeket 
elmesélni, érzelmeket kifejezni; 

− megértési, illetve kifejezési problémák esetén segítséget kérni; 

− beszélgetésben részt venni; 

— társalgásba bekapcsolódni, álláspontot, véleményt kifejteni. 
Olvasott szöveg értése  
A tanuló legyen képes 

− kb. 200 szavas, köznyelven megírt szöveget elolvasni; 
− kb. 200 szavas köznyelvi szövegben lényeges információt a lényegtelentől 

megkülönböztetni; 
− ismert nyelvi elemek segítségével kb. 200 szavas köznyelvi szövegben ismeretlen nyelvi 

elemek jelentését kikövetkeztetni; 



− kb. 200 szavas köznyelvi szövegben fontos információt megtalálni; 
− kb. 200 szavas köznyelvi szövegben specifikus információt azonosítani; 
− kb. 200 szavas köznyelven megírt szöveg felépítését megérteni; 
− egyszerű vagy egyszerűsített publicisztikai vagy irodalmi szöveg lényeges pontjait 

megérteni. 



— egyszerű vagy egyszerűsített publicisztikai vagy irodalmi szöveg lényeges pontjait 
megérteni. 

Íráskészség 
A tanuló legyen képes 

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

— gondolatait változatos kifejezésekkel és mondatszerkezetekkel, a megfelelő nyelvi 
eszközök használatával, logikai összefüggések alapján bekezdésbe rendezett 
szövegben megfogalmazni; 

— különböző szövegfajtákat létrehozni; 
− változatos közlésformákat használni. 

Fogalomkörök/nyelvtan 

igeidők: - egyszerű jövő (Simple Future) 

- „going to" 

- folyamatos jelen, mint jövő idő 

- befejezett jelen (Present Perfect) 

− folyamatos befejezett jelen (Present Perfect Continuous) 
− folyamatos múlt (Past Continuous) 

- befejezett múlt (Past Perfect) 

a melléknevek fokozása, hasonlító szerkezetek 
határozószókkép2ése és fokozása 

szenvedő szerkezet 
vonatkozó mellékmondatok I. (defining type) 

feltételes mód 

can - be able to; must - have to; may - be allowed to 

függő  beszéd (jelen idő) 

TÉMAKÖRÖK 
Emberi kapcsolatok: barátokkal 

további rokoni kapcsolatok 

családi élet, iskolai élet 

hétköznapok, ünnepnapok 

Lakóhely: lakás/ház helyiségei, saját szoba 
Környezet üzletek: néhány árucikk 
Tevékenységek: közlekedés 

munka, pihenés 

vendéglátás, kínálás 

vásárlás:  árak, pénznemek 



11. évfolyam 
Évi óraszám: 111 

Tartalom 

A kommunikációs szándékokra és a fogalomkörökre vonatkozó, nyelvenként kidolgozott 
kimeneti követelményeket hat nyelvre, kétéves bontásban a kerettanterv tartalmazza 

Kommunikációs szándékok 
(lásd a 12. évfolyam kerettantervében) 
Fogalomkörök 
(lásd a 12. évfolyam kerettantervében) 

A továbbhaladás feltételei 

Hallott szöveg értése 
A tanuló legyen képes 

— kb. 200 szavas köznyelvi szövegben a lényeges információt a lényegtelentől 
elkülöníteni; v r v v 

— kb. 200 szavas köznyelvi szövegben ismeretlen nyelvi elem jelentését a 
szövegösszefüggésből kikövetkeztetni; 

— kb. 200 szavas köznyelvi szövegben fontos információt megérteni; 
— kb. 200 szavas köznyelvi szövegben specifikus információt azonosítani; 
— köznyelvi beszélgetést vagy monologikus szöveget különösebb nehézség nélkül 

megérteni. 
Beszédkészség 
A tanuló legyen képes 

— árnyaltabban megfogalmazott kérdésekre összetettebb struktúrákban rendezett 
válaszokat adni; 

— választékos mondatokban közléseket megfogalmazni, kérdéseket feltenni, 
eseményeket elmesélni, érzelmeket kifejezni; 

— megértési, illetve kifejezési problémák esetén segítséget kérni; 
— beszélgetésben részt venni; 

társalgásban más véleményét kikérni, álláspontját megvédeni. 

Olvasott szöveg értése 
A tanuló legyen képes 

— kb. 250 szavas, köznyelven megírt szöveget elolvasni; 
— kb. 250 szavas szövegben lényeges információt a lényegtől megkülönböztetni; 
— ismert nyelvi elemek segítségével kb. 250 szavas köznyelvi szövegben ismeretlen 

nyelvi elemek jelentését kikövetkeztetni; 
— kb. 250 szavas szövegben fontos információt megtalálni; 
— kb. 250 szavas szövegben specifikus információt azonosítani; 
— kb. 250 szavas köznyelven megírt szöveget anyanyelven és/vagy célnyelven 

összefoglalni; 
— egyszerű vagy egyszerűsített publicisztikai vagy irodalmi szöveg különösebb nehézség 

nélkül megérteni. 



Íráskészség 

A tanuló legyen képes 
— kb. 200 szavas, tényszerű információt közvetítő néhány bekezdésből álló, szöveget 

írni; 
— gondolatait és érzelmeit változatos kifejezésekkel és mondatszerkezetekkel, a 

megfelelő nyelvi eszközök használatával, logikai összefüggések alapján bekezdésbe 
rendezett szövegben megfogalmazni; 

— különböző szövegfajtákat létrehozni; 
— változatos közlésformákat használni. 

TARTALOM 
Beszédszándékok Példák  

Óhajtás 
.

  I wish / If only…  

Érzékelés look/seem/sound/feel/smell/taste  

Benyomás it looks... It sounds...  

Figs; elern fenntar-tusa Oh. really? It sounds great.  

Modalitás (következtetés, lehetségesség, 

bizonyosság). 

He must be a doctor. She can 't be here. 

He could have done it. . 
- - ~

 
  Érzelmek kifejezése (csalódás, hála,  
  közömbösség, együttérzés)  

 
  How terrible! What a shame! 

 

Panasz too... not...enough  
 

Fagalomkörök/nyelvtan 
Igeidők: - folyamatos jövő (Future Continuous) 

- befejezett jövő (Future Perfect) . 
− folyamatos befejezett jövő (Future Perfect Continuous) 

Függő beszéd (múlt idő) 

− Future-in-the-past 
Módbeli segédigék + Perfect Infinitive 

Used to, would, to be to . 
Vonatkozó mellékmondatok II. (non-defining type) . 

Időhatározós mellékmondatok 
Műveltetés 
Utókérdés 

a



Témakárók 

Emberi kapcsolatok: társadásom: hagyományok, ünnepek 

konfliktusok, sikerek 

Tevékenységek: vásárlás, ügyintézés 

foglalkozások, munkalehetőségek 

kulturális lehetőségek 

sport és természet 

Közérzet panaszok, kezelések 

életkörülmények 

Médiák, sajtó 

Tágabb környezet Magyarország, Anglia , USA, stb. 



12. évfolyam 
Évi óraszám: 96 

Tartalom 

A kommunikációs szándékokra és a fogalomkörökre vonatkozó, nyelvenként kidolgozott 
kimeneti követelményeket hat nyelvre, kétéves bontásban a kerettanterv tartalmazza. 
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: 
— h á l a ;  
— sajnálkozás; 
— ö r ö m;  

— elégedettség, elégedetlenség; 
— csodálkozás; 
— remény;  
— fé le lem; 
— b á n a t ;  
— 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, szemrehányás; 
— ellenvetés; 
— ellenvetés visszautasítása; 
— akarat, kívánság, bizonytalanság, képesség, szükségesség, kötelezettség, lehetőség; 
— ígé re t ;  
— szándék, terv, 
— érdeklődés értékítélet, kívánság, preferencia, érdeklődési kőr 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; 
— példa megnevezése; 
— 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 
— kb. 200 szavas szövegben a lényeges információt a lényegtelentől elkülöníteni; 
— kb. 200 szavas szövegben ismeretlen nyelvi elem jelentését a szövegösszefüggésből 

kikövetkeztetni; 
— kb. 200 szavas szövegben fontos információt megérteni; 
— kb. 200 szavas szövegben specifikus információt azonosítani; 
— köznyelvi beszélgetést vagy monologikus szöveget anyanyelvén és/vagy célnyelven 

összefoglalni. 



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; 
— beszélgetésben részt venni; 
— társalgásban részt venni. 

Olvasott szöveg értése  
A tanuló legyen képes 

— kb. 250 szavas szöveget elolvasni; 
— 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; 
— s-kb. 250 szavas szövegben specifikus információt azonosítani; 
— kb. 250 szavas köznyelven megírt szöveget anyanyelvén összefoglalni; 
— egyszerű vagy egyszerűsített publicisztikai vagy irodalmi szöveget anyanyelvén 

és/vagy célnyelven összefoglalni. 

Íráskészség 
A tanuló legyen képes 

— kb. 200 szavas, tényszerű információt közvetítő néhány bekezdésből álló, szöveget 
írni; 

— gondolatait, érzelmeit, érvekkel alátámasztott véleményét változatos kifejezésekkel és 
mondatszerkezetekkel, a megfelelő nyelvi eszközök használatával logikai 
összefüggések alapján, bekezdésbe rendezett szövegben megfogalmazni; 

— különböző szövegfajtákat létrehozni; 
— változatos közlésformákat használni. 

Témakörök 

ld. 11. évfolyamnál 

Fogalomkörök/nyelvtan 

A névelők használata 

A mellékmondatok egyéb típusai (célhatározói, okhatározói, magyarázó, ellentétes, stb.) 
Kötőszavak 

Fordított szórend (so, either, no sooner..., stb. után) 

Függő beszéd különböző bevezető igékkel (tartalmi közlés) 

Az alany - állítmány egyeztetés speciális esetei (Concord) 
Idiómák, phrasal verbs 


