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Helyi tanterv – ANGOL NYELV 
nyelvi előkészítős osztályok számára 

9NY-12. évfolyam 
 
 

 heti óraszámok éves óraszámok 

9/NY. évfolyam 18 18 648 648 

9. évfolyam 5 5 180 180 

10. évfolyam 5 5 180 180 

11. évfolyam 3 5 108 180 

12. évfolyam 3 5 93 155 

 
 
A nyelvi előkészítő évfolyam, azaz a 9/Ny osztályok (20/2012., 2. § (2) b)) 
általános céljai megegyeznek az „Idegen nyelvek” kerettantervekben 
megfogalmazottakkal. Az előkészítő évben biztosított intenzív nyelvtanulás 
keretében a különböző háttérrel érkezű tanulók esélyt kapnak tudásuk 
összehangolására, a felzárkózásra és az intenzív fejlődésre. A NYEK képzés 
közvetlen célja, hogy a nyelvi előkészítő évfolyamon a tanulók intenzív 
nyelvtanulással olyan nyelvtudáshoz jussanak, amely megalapozza a további négy 
év nyelvtanulását. A nyelvi előkészítő évfolyam magas idegen nyelvi óraszáma 
elsősorban nem arányosan megemelt tananyagmennyiséget jelent, hanem tágabb 
teret biztosít az elmélyítésre, a gyakorlásra és a szilárd alapok megteremtésére. 
A Nemzeti alaptantervhez hasonlóan, a közműveltségi elemeket a tantárgy egyedi 
jellemzői miatt a NYEK kerettantervben is azok a nyelvi szintek és kompetenciák 
testesítik meg, amelyeket a nemzetközi gyakorlatban és az érettségi 
követelményrendszerben mérceként használt Közös európai referenciakeret (KER) 
határoz meg. A nyelvi kompetenciák komplex fejlesztéséhez az ajánlott témakörök 
kínálnak kontextust. 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.  
Jelen kerettanterv a nyelvi előkészítő évfolyammal induló négy osztályos 
gimnáziumi képzés nyelvi előkészítő évfolyamára készült. A NYEK-nél és a 10. 
évfolyamnál szereplő két szintet a 20/2012. EMMI rendeletben meghatározott 
feltételek indokolják. A magasabb óraszám és a rendeletben meghatározott két 
lehetséges kimeneti szint teret ad a differenciált, a tanulók igényeinek megfelelő 
oktatás megvalósítására. 
 

 
NYEK évfolyam, 
minimumszint 

10. évfolyam, 
minimumszint 

12. évfolyam, 
minimumszint 

1. idegen nyelv A2-B1 B1-B2 B2 

2. idegen nyelv  A2-B1 B1-B2 
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Az óraszámok vonatkozásában fontos, hogy a nyelvi előkészítő évfolyammal 
induló nevelés-oktatás megemelt óraszáma nem elsősorban a tananyag növelésére, 
hanem annak tényleges elmélyítésére, a gyakorlásra szánt idő bővítésére szolgál. 

A több nyelvóra segítségével az iskolán kívül kevesebb nyelvtanulási lehetőséggel 
rendelkező tanulók hátránya kompenzálható, sőt a hagyományos képzésben 
résztvevőkhöz képest magasabb kimeneti szint is elérhető.  
Az első idegen nyelvből a nyelvi előkészítő évfolyam végére a tanulóknak el kell 
jutniuk az európai hatfokú skála második és harmadik szintjei közé, azaz egy A2-
B1 közötti tudásszintre. A magasabb óraszám lehetőséget ad az intenzív 
készségfejlesztésre, a felzárkózásra és a nyelvi csoportok közös, de szükség szerint 
differenciált haladására és az egyéni szükségletek figyelembe vételére is. 
Megfelelő alapul szolgál emellett ahhoz, hogy a továbbiakban minden tanuló 
eljusson a középiskolai tanulmányok végén minimumként előírt B2 szintre. A 
különböző célok és tartalmak idegen nyelvi fejlesztésében segítenek eligazodni a 
témakörök táblázatában megadott kapcsolódási pontok. Ebben a képzési 
szakaszban a NAT fejlesztési területei és nevelési céljai a tanulók életéhez és 
környezetéhez kapcsolódó témák feldolgozása során valósíthatók meg. A NYEK 
tág keretet nyújt annak tudatosítására a tanulókban, hogy az idegen nyelv 
kulcskompetencia, amely segítséget nyújt a magánéletben és a tanulásban, később 
a szakmai pályafutás során is az eligazodásban és a boldogulásban. A tanulók 
motivációját növeli, ha a nyelvoktatás lehetőséget biztosít a tanulókat érdeklő 
tantárgyi tartalmak célnyelvi feldolgozására és a kommunikációs és információs 
technológiák használatára. Tudatosítani kell a nyelvórai és az iskolán kívüli 
nyelvtanulás lehetőségeit, hogy ez is segítse a tanulókat az önálló nyelvtanulóvá 
válás útján.  
A NYEK évfolyamon is fontos a korosztályi sajátosságok beépítése a 
nyelvtanulásba. A tanárnak figyelembe kell vennie, hogy a legtöbb tanuló az 
önkeresés időszakát éli, kritikus önmagával szemben, erősek a kortárs csoport 
hatásai. Ugyanakkor építhet a tanár a tanulók nyelvi kreativitására, 
problémamegoldó és kritikai gondolkodására is. A nyelvoktatás sikerében 
meghatározóak a motivációt felkeltő és fenntartó órai tevékenységek, a változatos 
interakciós formák, a nyelvi órák elfogadó légköre, a pozitív visszajelzések, a 
konstruktív támogatás és a tanulók számára is átlátható értékelés. Ugyancsak 
segítséget jelent számukra, ha gyakorlatot szereznek az önértékelés és a 
társértékelés módszereinek alkalmazásában, sikeres próbálkozásaik 
tudatosításában és hibáik felismerésében, azok önálló javításában. Ezekben az 
osztályokban mindezek koncentráltan jelennek meg a nagyobb óraszám és a 
nyelvtanárokkal töltött több óra miatt. 
A tananyagok esetében a nyelvi előkészítő évfolyam nagyobb nyelvi óraszáma 
miatt több lehetőség adódik kiegészítő anyagok felhasználására, ezek segítségével 
a tanulási motiváció tovább erősíthető, és a nyelvtanulás autentikusabbá válik. A 
jól kiválasztott anyagok az egyes készségek fejlesztésében nagy segítséget 
jelenthetnek. Az elektronikus anyagok, az IKT integrálása a nyelvtanulásba 
különösen fontos eszköz lehet. A nyelvi előkészítő évfolyam megfelelő tervezéssel 
változatos és hatékony nyelvtanulást eredményez, számos olyan tevékenységre ad 
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lehetőséget, amelyekre az egyéb nyelvtanulási formákban általában kevesebb idő 
jut. 
A nyelvi előkészítő évfolyam a mérés, értékelés terén is összetettebb feladatot 

jelent. A tanulók iskolai életében különösen nagy hangsúly kerül a nyelvtanulásra, 
így a folyamatos visszajelzés nagy jelentűséggel bír. A nagyobb óraszám 
lehetőséget ad az alapos és sokszínű értékelésre, mely mind eszközeiben 
(projektmunka, prezentáció stb.), mind az értékelő személyében (tanár, társ vagy a 
tanuló önmaga) igen változatos lehet. Az osztályozáson túl hasznos lehet a 
rendszeres írásbeli vagy szóbeli szöveges értékelés, például egy előre kidolgozott 
szempontsorral (órai munka, iskolán kívüli nyelvtanulás, házi feladat, 
projektmunkák stb.). A NYEK-en elérhető látványos fejlődés regisztrálásában 
segítség lehet az Európai nyelvtanulási napló, mellyel a tanulók maguk is 
dokumentálni tudják eredményességüket, így tudatosabban követhetik 
nyelvtudásuk erősödését. Abban is segítségükre lehet, hogy kialakuljon bennük a 
saját tanulásukért, fejlődésükért vállalt felelősség. 
Az intenzív nyelvtanulás dinamikája eltér a szokásostól, ezért több pontra külön 
figyelmet kell fordítani. Különösen fontos a motiváció fenntartása, amiben segít a 
tanulókkal való szoros együttműködés, a valós tanulási helyzetek megteremtése, a 
változatos tevékenységek. Meg kell találni az új anyag és a gyakorlás megfelelő 
arányát, valamint tudni kell kezelni azt a csalódást, amelyet az intenzív tanulásból 
fakadó látványos fejlődés későbbi (természetes) lassulása okoz.  
A nyelvi előkészítő évfolyamon megnő a differenciálás jelentűsége is. A NYEK 
elegendő teret hagy számos olyan feladatra, amelyekre a normál nyelvi képzésben 
nehezebb időt találni, ilyen például a tanulók fokozatos felkészítése az önálló 
nyelvtanulásra, vagy a nyelvtanulásnak a személyiségfejlődésre gyakorolt pozitív 
hatásainak kiaknázása. A nagyobb órakeret több lehetőséget kínál a 
„kísérletezésre”, az innovációra, új módszerek, eljárások kipróbálására. Az 
eredmények jól hasznosíthatók az intézmény munkájának más területein is, 
például más tantárgyakban is segíthetik a módszertani innovációt.  
A NYEK végére a tanulók idegen nyelvi tudása lehetővé teszi, hogy a körülöttük 
lévő világról idegen nyelven is szerezzenek információt, és ezzel a lehetőséggel 
már tudatosan éljenek. A különböző célok és tartalmak idegen nyelvi 
fejlesztésében segítenek eligazodni a témakörök táblázatában megadott 
kapcsolódási pontok. Tudatosítani kell a tanulókban, hogy az idegen nyelv 
kulcskompetencia, amely segítséget nyújt a magánéletben és a tanulásban, később 
a szakmai pályafutás során is az eligazodásban és a boldogulásban. A 
szakközépiskolákban indított előkészítő évfolyamokon érdemes lehetőséget 
biztosítani arra is, hogy a tanulók idegen nyelven is ismerkedjenek az intézmény 
profiljának megfelelő szakmai tartalommal. 
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9. NYEK évfolyam 
 
A1 bemeneti szinthez 
 

Fejlesztési egység Hallott szöveg értése 

Előzetes tudás 
A1 nyelvi szint, azaz a gazdagodó nyelvi eszközökkel 
megfogalmazott célnyelvi óravezetés megértése, egyszerű, 
rövid, hangzó szövegekhez kapcsolódó feladatok megoldása. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

Az osztálytermi tevékenységekhez kapcsolódó tanári 
utasítások megértése; 
az ismert témákhoz kapcsolódó egyszerű kérdések és 
kijelentések megértése; 
a tanult témakörökben elhangzó szövegekben a tanult 
szavak, szó- és beszédfordulatok felismerése, és ezekből 
következtetés a szövegek témájára, tartalmára;  
az ismert témakörökben elhangzó szövegekben a beszélők 
gondolatmenetének követése; 
a lényeg és néhány alapvető információ kiszűrése az ismert 
témakörökben elhangzó szövegekből, részben önállóan, 
részben a megértést segítő, változatos feladatokra 
támaszkodva; 
néhány, a megértést segítő alapvető stratégia egyre önállóbb 
alkalmazása. 

A fejlesztés tartalma 

Az ismert nyelvi elemekre támaszkodó, szükség szerint nonverbális elemekkel 
támogatott célnyelvi óravezetés folyamatos követése (pl. osztálytermi 
rutincselekvések, a közös munka megszervezése, eszközhasználat) és a tanári 
utasítások megértése. 
Ismert témákhoz kapcsolódó rövid kérések és kijelentések megértése. 
Az életkornak megfelelő, ismert témakörökhöz kapcsolódó, rövid, egyszerű 
autentikus szövegek bemutatásának aktív követése; a tanult nyelvi elemek 
felismerése; következtetés levonása a szövegfajtára, a témára és a lehetséges 
tartalomra vonatkozóan;  
a szöveg lényegének, néhány konkrét információnak a kiszűrése megértést segítő, 
változatos feladatok segítségével.  
Ismert témakörökben elhangzó rövid, egyszerű szövegekben a beszélők 
gondolatmenetének követése a tanult nyelvi eszközökre támaszkodva, a 

beszédhelyzetet figyelembe vételével. 
Különböző beszélők egyre nagyobb biztonsággal való megértése, amennyiben azok a 
célnyelvi normának megfelelő vagy ahhoz közelítő kiejtéssel, a tanuló nyelvi 
szintjéhez igazított tempóban, szükség esetén szüneteket tartva és a lényegi 
információkat megismételve beszélnek.  
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Dalok, versek, képekkel illusztrált mesék és történetek, kisfilmek, a célnyelvi kultúrát 
bemutató multimédiás anyagok, a korosztálynak szóló egyéb hangzó anyagok; 
tanárral, tanulótársakkal, célnyelvi országokból érkezű személyekkel folytatott rövid 
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párbeszédek, tanári beszéd, interaktív feladatok. 

 

Fejlesztési egység Szóbeli interakció 

Előzetes tudás 
A1 nyelvi szint, azaz egyszerű nyelvi eszközökkel, 
begyakorolt beszédfordulatokkal folytatott kommunikáció. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

Egyszerű és közvetlen információcserét igénylő 
feladatokban kommunikáció ismert témákról, egyszerű 
nyelvi eszközökkel, begyakorolt beszédfordulatokkal; 
kérdésfeltevés kiszámítható, mindennapi helyzetekben, 
válaszadás a hozzá intézett kérdésekre, illetve rövid 
párbeszédek folytatása; 
az első lépések megtétele a célnyelv spontán módon történő 
használata útján; 
egyre több kompenzációs stratégia tudatos alkalmazása a 
megértetés, illetve a beszédpartner megértése érdekében;  
törekvés a célnyelvi normához közelítő kiejtésre, 
intonációra és beszédtempóra. 

A fejlesztés tartalma 

Tudatosan megválasztott nonverbális elemekkel támogatott mondanivaló kifejezése, 
egyre bővülő szókinccsel, begyakorolt beszédfordulatokkal, egyszerű nyelvi 
eszközökkel.  
Egyszerű, tényszerű információk megszerzése és továbbadása. 
Vélemény, gondolat, érzés kifejezése, illetve ezekre való rákérdezés egyszerű nyelvi 
eszközökkel. 
Ismert témákhoz, mindennapi helyzetekhez vagy osztálytermi szituációkhoz 
kapcsolódó, egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdések feltevése, 
kérések, felszólítások megfogalmazása, illetve az azokra történő válaszadás. 
Részvétel ismert témákhoz, mindennapi helyzetekhez kapcsolódó rövid 
párbeszédben, beszélgetésben.  
A célnyelv tudatos használata a tanórai tevékenységek során, spontán kommunikálás 
strukturált, előre látható szituációkban (pl. pár- vagy csoportmunka során társakkal).  
Lehetőség esetén kapcsolatfelvétel, rövid társalgásban való részvétel, spontán 
kommunikálás célnyelvi beszélőkkel.  
Beszélgetés során meg nem értés esetén ismétlés, magyarázat kérése, visszakérdezés 
alkalmazása, illetve szükség esetén a saját mondanivaló átfogalmazása, 
egyszerűsítése, pontosítása a kommunikáció fenntartása érdekében. 

Néhány egyszerű, a beszélgetés strukturálása szempontjából fontos elem 
megismerése és alkalmazása (pl. a kommunikáció fenntartása, követése, lezárása). 
Észlelt (hallott/látott) jelenségekre (pl. váratlan osztálytermi történésekre, 
helyzetekre) való reagálás egyszerű nyelvi eszközökkel. 
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Rövid párbeszédek, egyszerű társalgás, szerepjátékok, dramatizált jelenetek, 
kérdések, felszólítások, kérések, információ hiányán, illetve különbözőségén, 
véleménykülönbségen alapuló szövegek, spontán megnyilvánulások. 
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Fejlesztési egység Összefüggő beszéd 

Előzetes tudás 
A1 nyelvi szint, azaz felkészülés után rövid szövegek 
elmondása. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

Rövid, de egyre bővülő szókincs, egyszerű 
beszédfordulatok alkalmazásával, összefüggő beszéd saját 
magáról és közvetlen környezetéről;  
munkája bemutatása egyszerű nyelvi eszközökkel; 
rövid, egyszerű történetek mesélése; 
egyszerű állítások, összehasonlítás, magyarázat, indoklás 
megfogalmazása; 
egyszerű nyelvtani szerkezetek és mondatfajták használata; 
a szavak, szócsoportok, egyszerű cselekvések, történések 
összekapcsolása lineáris kötőszavakkal, és az ok-okozati 
összefüggések kifejezése; 
a megértést segítő legfontosabb stratégiák alkalmazása; 
a célnyelvi normához közelítő kiejtés, intonáció és 
beszédtempó alkalmazása. 

A fejlesztés tartalma 

Egyre bővülő szókinccsel, egyszerű nyelvi elemekkel megfogalmazott szöveg 
elmondása ismert témákról, felkészülés után. 
Történet elmesélése, élménybeszámoló, előre megírt szerep eljátszása egyszerű 
nyelvtani szerkezetekkel, mondatfajtákkal. 
Minta alapján összefüggő szöveg alkotása; szavak, szócsoportok, cselekvéssorok 
összekapcsolása egyszerű kötőszavakkal (pl. és, de, azután), illetve magyarázatok, 
indoklások, ok-okozati kapcsolatok kifejezése kötőszavakkal (pl. mert, ezért, tehát). 
A mondanivaló jelentésének pontosítása, tisztázása a testbeszéd tudatos 
alkalmazásával. 
Csoportos előadás vagy prezentáció jegyzetek alapján. 
Önálló vagy csoportban létrehozott alkotás rövid bemutatása és értékelése (pl. közös 
plakát készítése, kiállítása, szóbeli bemutatása és értékelése). 
Tanári példa vagy autentikus hangzóanyag meghallgatás utáni elismétlése, a 
célnyelvi normához közelítő kiejtés gyakorlása. 
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Rövid történetek, élménybeszámolók, szerepek, leírások (pl. képleírás, tanulói 
munka bemutatása), előadás, prezentáció, témakifejtés. 

 
 

Fejlesztési egység Olvasott szöveg értése 

Előzetes tudás 
A1 nyelvi szint, azaz közös feldolgozást követően egyszerű 
olvasott szövegek lényegének, tartalmának megértése. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

Az ismerős témákról szóló rövid szövegek megértése;  
az alapvető információk megtalálása az egyszerű, hétköznapi 
szövegekben; 
az életkornak megfelelő témájú autentikus szövegek 
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lényegének megértése, a szövegekből az alapvető információk 
kiszűrése;  
az olvasott szövegekre vonatkozó feladatok elvégzése; 
a készsége kreatív használata az olvasott szövegek 
megértéséhez, értelmezéséhez; 
tájékozottság növelése a célnyelvi kultúráról; 
az érdeklődés fokozása a célnyelvi kultúrába tartozó irodalmi, 
művészeti alkotások iránt. 

A fejlesztés tartalma 

Rövid, egyszerű nyelvi eszközökkel, bővülő szókinccsel megfogalmazott szövegek 
megértése (pl. leírás, történet, párbeszéd a tanulóhoz közel álló témákról). 
Lényeges információk megtalálása egyszerű szövegekben (pl. hirdetésben, 
prospektusban, étlapon és menetrendben, rövid újságcikkben, programfüzetben). 
Egyszerű üzenetek, levelek, elektronikus üzenetek, SMS-ek, bejegyzések megértése.  
Egyszerű használati utasítások, instrukciók megértése, követése. 
Információszerzés hagyományos és elektronikus forrásokból. 
Egyszerű, rövid történetek, mesék, versek és egyszerűsített célnyelvi irodalmi művek 
olvasása. 
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Ismeretterjesztő szövegek, egyszerűsített irodalmi szövegek, mesék, rövid történetek, 
versek, dalszövegek, cikkek a korosztálynak szóló újságokból és holnapokról, 
útleírások, hirdetések, plakátok, hagyományos és elektronikus nyomtatványok, 
internetes fórumok hozzászólásai, képregények, egyszerű üzenetek, képeslapok, 
feliratok, étlap, menetrend, egyszerű biztonsági előírások, magánlevelek. 

 
 

Fejlesztési egység Íráskészség 

Előzetes tudás 
A1 nyelvi szint, azaz ismert témáról rövid, egyszerű 
mondatok írása; mintát követve különböző műfajú és a 
tanulók életkorának megfelelő témájú szövegek alkotása. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 
céljai 

Összefüggő mondatok írása a közvetlen környezettel 
kapcsolatos témákról; 
az írás kommunikációs eszközként történő használata 
egyszerű interakciókban; 
gondolatok kifejezése egyszerű kötőszavakkal összekapcsolt 
mondatsorokban; 

a nyelvismeret kreatívan alkalmazása egyszerű szövegek 
írására az őt érdeklő, ismert témákról; 
az alapvető írásbeli műfajok sajátos szerkezeti és 
stílusjegyeinek felismerése és követése. 
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A fejlesztés tartalma 

Szavak és rövid szövegek másolása és diktálás utáni leírása. 
Egyszerű szerkezetű, összefüggő mondatok írása a tanuló közvetlen környezetével 

kapcsolatos témákról, különböző szövegtípusok létrehozása (pl. leírás, 
élménybeszámoló, párbeszéd). 
Egyszerű szövegek írása kommunikációs céllal (pl. levél, üzenet, blogbejegyzés, 
fórumbejegyzés). 
Egyszerű írásos minták követése, kreatív átdolgozása, aktuális, konkrét és személyes 
tartalmakkal való megtöltése (pl. egyszerű, személyes témákról minta alapján vers, 
dalszöveg, rap írása). 
Gondolatok összekapcsolása egyszerű kötőszavakkal (pl. és, vagy, mert, de, ezért, 
azután). 
Gyakori írásbeli műfajok legalapvetőbb szerkezeti és stílusjegyeinek követése saját 
írásmű létrehozása során (pl. megszólítás levélben, e-mailben, záró formula). 
A mondanivaló közvetítése vizuális eszközökkel (pl. szövegkiemelés, internetes, 
vagy SMS-ben használt emotikon, rajz, ábra, diasor). 
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Leírás, ismertető, képaláírás, élménybeszámoló, párbeszéd, üzenet, levél, email, SMS, 
blogbejegyzés. 

 
 

Témakörök a 9/Ny. 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. 

Technika, életvitel és gyakorlat: család és 
háztartás. 
 
Etika: generációk kapcsolata, családi 
élet. 

Ember és társadalom  

Emberek külső és belső jellemzése. 
Baráti kör. 
A tizenévesek világa: kapcsolat a 
kortársakkal, felnőttekkel. 
Nűi 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. 
 
Technika, életvitel és gyakorlat: tudatos 
vásárlás. 
 
Földrajz; biológia-egészségtan: 
biotermékek. 

Környezetünk Technika, életvitel és gyakorlat: 
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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. 
Időjárás, éghajlat. 
Környezetvédelem a szűkebb környezetünkben 
és globálisan - Mit tehetünk környezetünkért és 
a természet megóvásáért, a fenntarthatóságért? 

fenntarthatóság, környezettudatosság 
otthon és a lakókörnyezetben, víz és 
energia- takarékosság, 
újrahasznosítás. 
 
Történelem, társadalmi és állampolgári 
ismeretek. lakóhely és környék 
hagyományai. 
 
Biológia-egészségtan: élőhely, 

életközösség, védett természeti érték, 
változatos élővilág. 
 
Földrajz: településtípusok; globális 
problémák, életminőségek 
különbségei; a Föld mozgása, az 
időjárás tényezői, a Föld szépsége, 
egyedisége. 

Az iskola 

Saját iskolájának bemutatása (sajátosságok, 
pl. szakmai képzés, tagozat). 
Tantárgyak, órarend, érdeklődési kör, 
tanulmányi munka nálunk és más országokban. 
Az ismeretszerzés különböző módjai. 
A nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe, 
fontossága. 
Az internet szerepe az iskolában, a 
tanulásban. 
Az iskolai élet tanuláson kívüli eseményei. 
Iskolai hagyományok nálunk és a 
célországokban. 

Történelem, társadalmi és 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. 
Pályaválasztás, továbbtanulás vagy munkába 
állás. 
Önéletrajz, állásinterjú. 

Technika, életvitel és gyakorlat: 

pályaorientáció és munka. 

Életmód 

Napirend, időbeosztás. 
Az egészséges életmód (a helyes és a 
helytelen táplálkozás, a testmozgás szerepe 
az egészség megőrzésében, testápolás). 
Életünk és a stressz. 
Étkezési szokások a családban. 
Ételek, kedvenc ételek, sütés-fűzés. 

Technika, életvitel és gyakorlat: testi és 
lelki egészség, balesetek megelőzése, 
egészséges ételek. 
 
Biológia-egészségtan: testrészek, 

egészséges életmód, a betegségek 
ismérvei, fogyatékkal élők, baleset-
megelőzés, elsősegély. 
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Étkezés iskolai menzán, éttermekben, 
gyorséttermekben. 
Ételrendelés telefonon és interneten. 
Gyakori betegségek, sérülések, baleset. 
Gyógykezelés (háziorvos, szakorvos, 
kórházak, alternatív gyógymódok). 
Életmód nálunk és más országokban. 
Függőségek (dohányzás, alkohol, internet, 
drog stb.). 

 
Testnevelés és sport: a rendszeres 
testedzés szerepe, 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 más 
országokban. 

Földrajz: más népek kultúrái. 

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

Technika, életvitel és gyakorlat: 
közlekedési ismeretek, 
közlekedésbiztonság, fenntarthatóság, 
környezettudatosság a 
közlekedésben. 
 
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, az elterjedt 
infokommunikációs eszközök előnyei 
és kockázatai, a netikett alapjai, 
élőszóval kísért bemutatók és 
felhasználható eszközeik. 

 
 

A fejlesztés 
várt 
eredményei a 
ciklus végén 

A2 szintű nyelvtudás: 
A tanuló egyszerű hangzó szövegekből kiszŻri a lényeget és néhány 
konkrét információt. 
Válaszol a hozzá intézett kérdésekre, sikeresen vesz részt rövid 
beszélgetésekben. 
Egyre bővülő szókinccsel, egyszerű nyelvi eszközökkel 
megfogalmazva történetet mesél el, valamint leírást ad saját magáról 
és közvetlen környezetéről. 
Megért ismerős témákról írt rövid szövegeket, különböző típusú, 
egyszerű írott szövegekben megtalálja a fontos információkat. 
Összefüggő mondatokat, rövid szöveget ír hétköznapi, őt érintő 
témákról. 
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9. évfolyam 
 
B1 kimeneti szinthez 

 
Fejlesztési 
egység 

Hallott szöveg értése 

Előzetes tudás 

A2, azaz a tanuló már megérti a leggyakrabban előforduló 
szókincset és bizonyos nyelvi fordulatokat, ha közvetlen, személyes 
témákról van szó.  
Megérti a rövid, világos és egyszerű üzenetek és közlések lényegét. 

A tematikai 
egység nevelési-
fejlesztési céljai 

Ismerős témákról szóló köznyelvi beszéd megértése főbb 
vonalaiban és egyes részleteiben is. 
Egy beszélgetés során a résztvevők világosan megfogalmazott 
érveinek megértése több beszélő esetén is. 
Fontos információk megértése azokban a rádió- és tévéműsorokban, 
filmjelenetekben, amelyek aktuális eseményekről, illetve az 
érdeklődési körhöz kapcsolódó témákról szólnak, ha viszonylag 
lassan és érthetően beszélnek. 

A fejlesztés tartalma 

A köznyelvi beszéd főbb fordulatainak megértése rendszeresen előforduló, ismerős 
témák esetén.  
A hallott szöveg gondolatmenetének nagy vonalakban való követése, egyes tényszerű 
részinformációk megértése, amennyiben a beszéd világos, és ismerős kiejtéssel folyik. 
Mindennapi társalgásban a világos beszéd követése szükség esetén visszakérdezések 
segítségével. 
Ismerős témájú, lényegre törő előadás vagy beszéd követése. 
Egyszerű műszaki információ megértése, részletes útbaigazítások követése.  
Telefonbeszélgetésekben a főbb információk megértése. 
Ismerős témákról szóló rádiós és televíziós hírműsorok és egyszerűbb hangfelvételek 
lényegének megértése.  
Egyszerű nyelvezetű film követése, amelyben a cselekményt nagyrészt a vizuális 
eszközök és az események közvetítik.  
A köznyelvi szövegekben az érzések, kérések és vágyak kifejezésének megértése. 
A szövegértési stratégiák alkalmazása, például ismerős beszédtéma esetén az időnként 
előforduló ismeretlen szavak jelentésének kitalálása a szövegösszefüggésből és a 
mondat jelentésének kikövetkeztetése. 
Felkészülés mindezek alkalmazására az érettségi vizsga feladatainak megoldása során. 
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Hosszabb használati utasítások, információk, instrukciók, előadások, beszédek, viták, 
interjúk, dalok, visszaemlékezések, rögzített telefonos szövegek, reklámok, viccek, 
tévé- és rádióműsorok, filmelőzetesek, filmek. 

 
 
Fejlesztési 
egység 

Szóbeli interakció 
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Előzetes tudás 

A2, azaz a tanuló egyszerű és begyakorolt feladatok során 
kommunikál az iskolával, otthonnal és szabadidővel kapcsolatos 
témákról. 
Rövid beszélgetésekben vesz részt. 
Kérdez és válaszol kiszámítható, mindennapi helyzetekben. 
egyszerű gondolatokat és információkat cserél ismerős témákról. 

A tematikai 
egység nevelési-
fejlesztési céljai 

Önálló boldogulás a mindennapi élet legtöbb, akár váratlan 
helyzetében is  
Gondolatokat cseréje, véleménynyilvánítás és érvelés az érdeklődési 
körbe tartozó és általános témákról is. 
A leggyakoribb kommunikációs forgatókönyvek ismerete és 
biztonsággal történő alkalmazása. 
Alkalmazkodás a kommunikációs helyzethez stílusban, 
regiszterhasználatban. 

A fejlesztés tartalma 

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

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

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

 
 
Fejlesztési 
egység 

Összefüggő beszéd 

Előzetes tudás 
A2, azaz a tanuló egyszerűen beszél önmagáról, a családjáról, más 
emberekről, lakóhelyéről, tanulmányairól, iskolájáról. 

A tematikai 
egység nevelési-
fejlesztési céljai 

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

A fejlesztési tartalma 

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

Leírások, képleírások, témakifejtés (például vizuális segédanyag alapján), elbeszélő 
szöveg, érveléssor, előadás, prezentáció (önállóan vagy segédanyagok, instrukciók 
alapján), projektek bemutatása, versek, rapszövegek. 
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Fejlesztési 
egység 

Olvasott szöveg értése 

Előzetes tudás 

A2, azaz a tanuló képes többféle szövegfajtát olvasni, tudja, hogy a 
szövegfajták sajátosságainak ismerete segít a szöveg megértésében. 
Megtalálja az adott helyzetben fontos konkrét információkat 
egyszerű, ismerős témákról szóló mindennapi szövegekben. 

A tematikai 
egység nevelési-
fejlesztési céljai 

A nagyrészt közérthető nyelven írt, érdeklődési körhöz kapcsolódó, 
lényegre törő szövegek megértése. 
Az írott vélemény, érvelés követése, ezekből a lényeges 
részinformációk kiszűrése. 

A fejlesztés tartalma 

A fontos általános vagy részinformációk megértése autentikus, hétköznapi nyelven 
íródott szövegekben, például levelekben, brosúrákban és rövid, hivatalos 
dokumentumokban. 
A feladat megoldásához szükséges információk megtalálása hosszabb szövegekben is. 
A fontos gondolatok felismerése ismerős témákról szóló, lényegre törő újságcikkekben. 
A gondolatmenet és a következtetések felismerése világosan írt érvelésekben. 
A köznyelven írt szövegekben az érzések, kérések és vágyak kifejezésének megértése. 
A mindennapi témákkal összefüggő, köznyelven írt magánlevelek megértése annyira, 
hogy sikeres írásbeli kommunikációt tudjon folytatni. 

Különböző eszközök egyszerű, világosan megfogalmazott használati utasításának 
megértése. 
Ismert témájú hivatalos levélben az elintézéshez szükséges információk megértése. 
Az egyszerű szövegfajták felépítésének felismerése, ezen ismeret alkalmazása a 
szövegértés során. 
A feladat elvégzéséhez szükséges információk összegyűjtése a szöveg különböző 
részeiből, illetve több szövegből. 
Az egyszerű szövegfajták felépítésének felismerése, ezen ismeret alkalmazása a 
szövegértés során. 
Az ismeretlen szavak jelentésének kikövetkeztetése a mondat megértett részei és a 
szövegösszefüggés alapján. 
Az autentikus szövegek jellegéből fakadó ismeretlen fordulatok kezelése a szövegben. 
Felkészülés mindezek alkalmazására az érettségi vizsga feladatainak megoldása során. 
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Utasítások (pl. feliratok, használati utasítások), tájékoztató szövegek (pl. hirdetés, 
reklám, menetrend, prospektus, műsorfüzet), játékszabályok, hagyományos és 
elektronikus levelek, újságcikkek (pl. hír, beszámoló, riport), internetes fórumok 
hozzászólásai, ismeretterjesztő szövegek, képregények, viccek egyszerű irodalmi 
szövegek. 

 
 
Fejlesztési 
egység 

Íráskészség 

Előzetes tudás 
A2, azaz a tanuló összefüggő mondatokat ír olyan témákról, 
amelyek közvetlen szükségletekre, élményekre, eseményekre és 
konkrét információkra vonatkoznak. 
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Ismerős témákról gondolatait egyszerű kötőszavakkal 
összekapcsolt mondatsorokban fejezi ki írásban. 
Néhány műfajban egyszerű és rövid, tényközlő szövegeket ír minta 
alapján az őt érdeklő, ismert témákról. 

A tematikai 
egység nevelési-
fejlesztési céljai 

Részletesebb, összefüggő és tagolt szövegek fogalmazása ismert, 
hétköznapi és elvontabb témákról. 
Eseményekről, élményekről, érzésekről, benyomásokról és 
véleményről írásbeli beszámolás, valamint vélemény alátámasztása. 
Hatékony írásbeli interakció folytatása. 
Jegyzetkészítés olvasott vagy hallott, érdeklődési körhöz tartozó 
szövegről, illetve saját ötletekről. 
Több ismert műfajban is rövid, lényegre törő szövegek létrehozása 
a műfaj főbb jellegzetességeinek és stílusjegyeinek alkalmazásával. 

A fejlesztés tartalma 

Egyszerű, összefüggő, lényegre törő szöveg írása számos, érdeklődési köréhez tartozó, 
ismerős témában, rövid, különálló elemek lineáris összekapcsolásával. 
Hírek, gondolatok, vélemények és érzések közlése olyan elvontabb és kulturális 
témákkal kapcsolatban is, mint például a zene vagy a művészet. 
Információt közlő/kérő feljegyzések/üzenetek írása pl. barátoknak, szolgáltatóknak, 
tanároknak. 
Véleményt kifejező üzenet, komment írása (pl. internetes fórumon, blogban). 
Formanyomtatvány, kérdőív kitöltése, online ügyintézés. 
Életrajz, lényegre koncentráló leírás, elbeszélés készítése. 
Riport, cikk, esszé írása. 
Rövid olvasott vagy hallott szöveg átfogalmazása, összefoglalása, jegyzet készítése. 
Saját ötletekről jegyzet készítése. 
Interaktív írás esetén megerősítés, vélemény kérése, az információ ellenőrzése, 
problémákra való rákérdezés, ill. problémák elmagyarázása. 
Az írás egyszerű tagolása: bevezetés, kifejtés, lezárás; bekezdések szerkesztése. 
Néhány egyszerű szövegkohéziós és figyelemvezető eszköz használata. 
Az alapvető írásbeli műfajok fű szerkezeti és stílusjegyeinek követése (pl. levélben/e-
mailben megszólítás, záró formula; a formális és informális regiszterhez köthető 

néhány szókincsbeli és helyesírási sajátosság). 
Kreatív, önkifejező műfajokkal való kísérletezés (pl. vers, rap, rigmus, dalszöveg, 
rövid jelent, paródia írása, illetve átírása). 
Írásos minták követése és aktuális tartalmakkal való megtöltésük. 
Kész szövegekből számára hasznos fordulatok kiemelése és saját írásában való 
alkalmazása. 
Irányított fogalmazási feladat kötött tartalmainak a fogalmazásban való megjelenítése. 
Írásának tudatos ellenőrzése, javítása; félreértést okozó hibáinak korrigálása. 
A mondanivaló közvetítése egyéb vizuális eszközökkel (pl. nyilazás, kiemelés, 
központozás, internetes/SMS rövidítés, emotikon, rajz, ábra, térkép, kép). 
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Hagyományos és elektronikus nyomtatvány, kérdőív; listák; hagyományos és 
elektronikus képeslapok; poszterszövegek; képaláírások. Üzenetek; SMS-ek/MMS-ek; 
személyes adatokat tartalmazó bemutatkozó levelek, e-mailek vagy internes profilok. 
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Tényszerű információt nyújtó, illetve kérő levelek és e-mail-ek; személyes információt, 
tényt, ill. tetszést/nemtetszést kifejező üzenetek, internetes bejegyzések; egyszerű 
cselekvéssort tartalmazó instrukciók. Egyszerű ügyintéző levelek/e-mail-ek (pl. 
tudakozódás, megrendelés, foglalás, visszaigazolás); egyszerű, rövid történetek, 
elbeszélések, mesék; rövid jellemzések. Rövid leírások; jegyzetek; riportok, cikkek, 
esszék, felhívások, versek, rapszövegek, rigmusok, dalszövegek, rövid jelenetek, 
paródiák. 

 
 

Témakörök a 9. 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. 

Technika, életvitel és gyakorlat: 
család és háztartás. 
Etika: generációk kapcsolata, 
családi élet. 

Ember és társadalom  

Emberek külső és belső jellemzése. 
Baráti kör. 
A tizenévesek világa: kapcsolat a kortársakkal, 
felnőttekkel. 
Nűi 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. 
 
Technika, életvitel és gyakorlat: 
tudatos vásárlás. 
 
Földrajz; biológia-egészségtan: 
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. 
Időjárás, éghajlat. 
Környezetvédelem a szűkebb környezetünkben és 
globálisan - Mit tehetünk környezetünkért és a természet 
megóvásáért, a fenntarthatóságért? 

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

lakóhely és környék 
hagyományai. 
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Biológia-egészségtan: élőhely, 
életközösség, védett 
természeti érték, változatos 
élővilág. 
 
Földrajz: településtípusok; 
globális problémák, 
életminőségek különbségei; a 
Föld mozgása, az időjárás 
tényezői, a Föld szépsége, 
egyedisége. 

Az iskola 

Saját iskolájának bemutatása (sajátosságok, pl. 
szakmai képzés, tagozat). 
Tantárgyak, órarend, érdeklődési kör, tanulmányi munka 
nálunk és más országokban. 
Az ismeretszerzés különböző módjai. 
A nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe, fontossága. 
Az internet szerepe az iskolában, a tanulásban. 
Az iskolai élet tanuláson kívüli eseményei. 
Iskolai hagyományok nálunk és a célországokban. 

Történelem, társadalmi és 
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. 
Pályaválasztás, továbbtanulás vagy munkába állás. 
Önéletrajz, állásinterjú. 

Technika, életvitel és gyakorlat: 
pályaorientáció és munka. 

Életmód 

Napirend, időbeosztás. 
Az egészséges életmód (a helyes és a helytelen 
táplálkozás, a testmozgás szerepe az egészség 
megőrzésében, testápolás). 
Életünk és a stressz. 
Étkezési szokások a családban. 
Ételek, kedvenc ételek, sütés-fűzés. 
Étkezés iskolai menzán, éttermekben, gyorséttermekben. 
Ételrendelés telefonon és interneten. 
Gyakori betegségek, sérülések, baleset. 
Gyógykezelés (háziorvos, szakorvos, kórházak, 
alternatív gyógymódok). 
Életmód nálunk és más országokban. 
Függőségek (dohányzás, alkohol, internet, drog stb.). 

Technika, életvitel és gyakorlat: 
testi és lelki egészség, 
balesetek megelőzése, 
egészséges ételek. 
 
Biológia-egészségtan: 
testrészek, egészséges 
életmód, a betegségek 
ismérvei, fogyatékkal élők, 
baleset-megelőzés, elsősegély. 

 
Testnevelés és sport: a 
rendszeres testedzés szerepe, 
relaxáció. 

Szabadidő, művelődés, szórakozás 

Szabadidős elfoglaltságok, hobbik. 
Színház, mozi, koncert, kiállítás stb. 
A művészetek szerepe a mindennapokban. 

Földrajz: más népek kultúrái. 

 
Magyar nyelv és irodalom: 
különböző kultúrák mítoszai, 
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Sportolás, kedvenc sport, iskolai sport. 
Olvasás, rádió, tévé, videó, számítógép, internet. 
Az infokommunikáció szerepe a mindennapokban. 
Kulturális és sportélet nálunk és más országokban. 

mondái; a reklám és a 
popzene új szóbeli költészete. 
 
Informatika: e-könyvek, 

médiatudatosság. 
 
Testnevelés és sport: táncok, 
népi játékok, a sport és 
olimpia története, példaképek 
szerepe, sportágak jellemzői. 
 
Ének-zene: népzene, 
klasszikus zene, popzene. 
 
Dráma és tánc: a szituáció 

alapelemei, beszédre 
késztetés, befogadás, 
értelmezés. 
 
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 és más kultúrák. 

Technika, életvitel és gyakorlat: 
közlekedési ismeretek, 
közlekedésbiztonság, 
fenntarthatóság, 
környezettudatosság a 
közlekedésben. 
 
Földrajz: a kulturális élet 
földrajzi alapjai, nyelvek és 
vallások, egyes meghatározó 
jellegű országok turisztikai 
jellemzői. 

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, az elterjedt 
infokommunikációs eszközök 
előnyei és kockázatai, a 
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netikett alapjai, élőszóval 
kísért bemutatók és 
felhasználható eszközeik. 

Gazdaság és pénzügyek 

Családi gazdálkodás. 
A pénz szerepe a mindennapokban. 
Vásárlás, szolgáltatások (pl. posta, bank). 
Üzleti világ, fogyasztás, reklámok. 
Pénzkezelés a célnyelvi országokban. 

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

 
 

A fejlesztés 
várt 
eredményei a 
ciklus végén 

B1 mínusz nyelvi szint. 
A tanuló képes főbb vonalaiban és egyes részleteiben is megérteni a 
köznyelvi beszédet a számára ismerős témákról. 
Képes önállóan boldogulni, véleményt mondani és érvelni a 
mindennapi élet legtöbb, akár váratlan helyzetében is. Stílusában és 
regiszterhasználatában alkalmazkodik a kommunikációs 
helyzethez.  
Ki tudja magát fejezni a szintnek megfelelő szókincs és szerkezetek 
segítségével az ismerős témakörökben. Beszéde folyamatos, érthető, 
a főbb pontok tekintetében tartalmilag pontos, stílusa megfelelő. 
Több műfajban képes részleteket is tartalmazó, összefüggő 
szövegeket fogalmazni ismert, hétköznapi és elvontabb témákról. 
Írásbeli megnyilatkozásaiban megjelennek műfaji sajátosságok és 
különböző stílusjegyek. 
Képes megérteni a gondolatmenet lényegét és egyes 
részinformációkat a nagyrészt közérthető nyelven írt, érdeklődési 
köréhez kapcsolódó, lényegre törően megfogalmazott szövegekben.  
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10. évfolyam 
 
 

Témakörök a10. 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. 

Technika, életvitel és gyakorlat: 
család és háztartás. 
Etika: generációk kapcsolata, 
családi élet. 

Ember és társadalom  

Emberek külső és belső jellemzése. 
Baráti kör. 
A tizenévesek világa: kapcsolat a kortársakkal, 
felnőttekkel. 
Nűi 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. 
 
Technika, életvitel és gyakorlat: 
tudatos vásárlás. 
 
Földrajz; biológia-egészségtan: 
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. 
Időjárás, éghajlat. 
Környezetvédelem a szűkebb környezetünkben és 
globálisan - Mit tehetünk környezetünkért és a 
természet megóvásáért, a fenntarthatóságért? 

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

állampolgári ismeretek: lakóhely és 
környék hagyományai. 
 
Biológia-egészségtan: élőhely, 
életközösség, védett természeti 
érték, változatos élővilág. 
 
Földrajz: településtípusok; globális 

problémák, életminőségek 
különbségei; a Föld mozgása, az 
időjárás tényezői, a Föld 
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szépsége, egyedisége. 
Az iskola 

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

Az iskolai élet tanuláson kívüli eseményei. 
Iskolai hagyományok nálunk és a 
célországokban. 

Történelem, társadalmi és 

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. 
Pályaválasztás, továbbtanulás vagy munkába 
állás. 
Önéletrajz, állásinterjú. 

Technika, életvitel és gyakorlat: 
pályaorientáció és munka. 

Életmód 

Napirend, időbeosztás. 
Az egészséges életmód (a helyes és a helytelen 
táplálkozás, a testmozgás szerepe az egészség 
megőrzésében, testápolás). 
Életünk és a stressz. 
Étkezési szokások a családban. 
Ételek, kedvenc ételek, sütés-fűzés. 
Étkezés iskolai menzán, éttermekben, 
gyorséttermekben. 
Ételrendelés telefonon és interneten. 
Gyakori betegségek, sérülések, baleset. 
Gyógykezelés (háziorvos, szakorvos, kórházak, 
alternatív gyógymódok). 
Életmód nálunk és más országokban. 
Függőségek (dohányzás, alkohol, internet, drog 
stb.). 

Technika, életvitel és gyakorlat: testi 

és lelki egészség, balesetek 
megelőzése, egészséges ételek. 
 
Biológia-egészségtan: testrészek, 
egészséges életmód, a betegségek 
ismérvei, fogyatékkal élők, 
baleset-megelőzés, elsősegély. 
 
Testnevelés és sport: a rendszeres 

testedzés szerepe, 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 más 
országokban. 

Földrajz: más népek kultúrái. 

 
Magyar nyelv és irodalom: 
különböző kultúrák mítoszai, 
mondái; a reklám és a popzene új 
szóbeli költészete. 
 
Informatika: e-könyvek, 
médiatudatosság. 
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Testnevelés és sport: táncok, népi 
játékok, a sport és olimpia 
története, példaképek szerepe, 
sportágak jellemzői. 
 
Ének-zene: népzene, klasszikus 
zene, popzene. 
 
Dráma és tánc: a szituáció 

alapelemei, beszédre késztetés, 
befogadás, értelmezés. 
 
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 és más kultúrák. 

Technika, életvitel és gyakorlat: 

közlekedési ismeretek, 
közlekedésbiztonság, 
fenntarthatóság, 
környezettudatosság a 
közlekedésben. 
 
Földrajz: a kulturális élet földrajzi 
alapjai, nyelvek és vallások, egyes 
meghatározó jellegű országok 
turisztikai jellemzői. 

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, az elterjedt 
infokommunikációs eszközök 
előnyei és kockázatai, a netikett 
alapjai, élőszóval kísért 
bemutatók és felhasználható 
eszközeik. 

Gazdaság és pénzügyek 

Családi gazdálkodás. 
A pénz szerepe a mindennapokban. 
Vásárlás, szolgáltatások (pl. posta, bank). 
Üzleti világ, fogyasztás, reklámok. 
Pénzkezelés a célnyelvi országokban. 

Technika, életvitel és gyakorlat: 
család és háztartás, tudatos 
vásárlás, pénzügyi ismeretek. 
 
Matematika: alapműveletek, 
grafikonok értelmezése. 
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Történelem, társadalmi és 
állampolgári ismeretek: a jövedelem 

szerepe a családban, kiadás, 
bevétel, megtakarítás, hitel rezsi, 
zsebpénz. 

 
 
 

A fejlesztés 
várt 
eredményei a 
ciklus végén 

B1 nyelvi szint. 
A tanuló képes főbb vonalaiban és egyes részleteiben is megérteni a 
köznyelvi beszédet a számára ismerős témákról. 
Képes önállóan boldogulni, véleményt mondani és érvelni a 
mindennapi élet legtöbb, akár váratlan helyzetében is. Stílusában és 
regiszterhasználatában alkalmazkodik a kommunikációs 
helyzethez.  
Ki tudja magát fejezni a szintnek megfelelő szókincs és szerkezetek 
segítségével az ismerős témakörökben. Beszéde folyamatos, érthető, 
a főbb pontok tekintetében tartalmilag pontos, stílusa megfelelő. 
Több műfajban képes részleteket is tartalmazó, összefüggő 
szövegeket fogalmazni ismert, hétköznapi és elvontabb témákról. 
Írásbeli megnyilatkozásaiban megjelennek műfaji sajátosságok és 
különböző stílusjegyek. 
Képes megérteni a gondolatmenet lényegét és egyes 
részinformációkat a nagyrészt közérthető nyelven írt, érdeklődési 
köréhez kapcsolódó, lényegre törően megfogalmazott szövegekben.  
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11. évfolyam 
 
 

Témakörök a11. 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. 

Technika, életvitel és gyakorlat: család és 
háztartás. 
Etika: generációk kapcsolata, családi 
élet. 

Ember és társadalom  

Emberek külső és belső jellemzése. 
Baráti kör. 
A tizenévesek világa: kapcsolat a 
kortársakkal, felnőttekkel. 
Nűi 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. 
 
Technika, életvitel és gyakorlat: tudatos 
vásárlás. 
 
Földrajz; biológia-egészségtan: 
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. 
Időjárás, éghajlat. 
Környezetvédelem a szűkebb 
környezetünkben és globálisan - Mit tehetünk 
környezetünkért és a természet megóvásáért, a 
fenntarthatóságért? 

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

ismeretek. lakóhely és környék 
hagyományai. 
 
Biológia-egészségtan: élőhely, 
életközösség, védett természeti érték, 
változatos élővilág. 
 
Földrajz: településtípusok; globális 

problémák, életminőségek 
különbségei; a Föld mozgása, az 
időjárás tényezői, a Föld szépsége, 
egyedisége. 
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Az iskola 

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

Tantárgyak, órarend, érdeklődési kör, 
tanulmányi munka nálunk és más 
országokban. 
Az ismeretszerzés különböző módjai. 
A nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe, 
fontossága. 
Az internet szerepe az iskolában, a 
tanulásban. 
Az iskolai élet tanuláson kívüli eseményei. 
Iskolai hagyományok nálunk és a 
célországokban. 

Történelem, társadalmi és 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. 
Pályaválasztás, továbbtanulás vagy 
munkába állás. 
Önéletrajz, állásinterjú. 

Technika, életvitel és gyakorlat: 

pályaorientáció és munka. 

Életmód 

Napirend, időbeosztás. 
Az egészséges életmód (a helyes és a 
helytelen táplálkozás, a testmozgás szerepe 
az egészség megőrzésében, testápolás). 
Életünk és a stressz. 
Étkezési szokások a családban. 
Ételek, kedvenc ételek, sütés-fűzés. 
Étkezés iskolai menzán, éttermekben, 
gyorséttermekben. 
Ételrendelés telefonon és interneten. 
Gyakori betegségek, sérülések, baleset. 
Gyógykezelés (háziorvos, szakorvos, 
kórházak, alternatív gyógymódok). 
Életmód nálunk és más országokban. 
Függőségek (dohányzás, alkohol, internet, 
drog stb.). 

Technika, életvitel és gyakorlat: testi és 
lelki egészség, balesetek megelőzése, 
egészséges ételek. 
 
Biológia-egészségtan: testrészek, 

egészséges életmód, a betegségek 
ismérvei, fogyatékkal élők, baleset-
megelőzés, elsősegély. 
 
Testnevelés és sport: a rendszeres 
testedzés szerepe, 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 

Földrajz: más népek kultúrái. 
 
Magyar nyelv és irodalom: különböző 
kultúrák mítoszai, mondái; a reklám és 
a popzene új szóbeli költészete. 

 
Informatika: e-könyvek, 
médiatudatosság. 
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mindennapokban. 
Kulturális és sportélet nálunk és más 
országokban. 

Testnevelés és sport: táncok, népi 
játékok, a sport és olimpia története, 
példaképek szerepe, sportágak 
jellemzői. 
 
Ének-zene: népzene, klasszikus zene, 
popzene. 
 
Dráma és tánc: a szituáció alapelemei, 

beszédre késztetés, befogadás, 
értelmezés. 
 
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 és más kultúrák. 

Technika, életvitel és gyakorlat: 

közlekedési ismeretek, 
közlekedésbiztonság, fenntarthatóság, 
környezettudatosság a közlekedésben. 
 
Földrajz: a kulturális élet földrajzi 

alapjai, nyelvek és vallások, egyes 
meghatározó jellegű országok 
turisztikai jellemzői. 

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, az elterjedt 
infokommunikációs eszközök előnyei 
és kockázatai, a netikett alapjai, 
élőszóval kísért bemutatók és 
felhasználható eszközeik. 

Gazdaság és pénzügyek 

Családi gazdálkodás. 
A pénz szerepe a mindennapokban. 
Vásárlás, szolgáltatások (pl. posta, bank). 
Üzleti világ, fogyasztás, reklámok. 
Pénzkezelés a célnyelvi országokban. 

Technika, életvitel és gyakorlat: család és 

háztartás, tudatos vásárlás, pénzügyi 
ismeretek. 
 

Matematika: alapműveletek, grafikonok 
értelmezése. 
 

Történelem, társadalmi és állampolgári 
ismeretek: a jövedelem szerepe a 
családban, kiadás, bevétel, 
megtakarítás, hitel rezsi, zsebpénz. 
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12. évfolyam 
 
 

Témakörök a 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. 

Technika, életvitel és gyakorlat: család és 
háztartás. 
Etika: generációk kapcsolata, családi élet. 

Ember és társadalom  

Emberek külső és belső jellemzése. 
Baráti kör. 
A tizenévesek világa: kapcsolat a 
kortársakkal, felnőttekkel. 
Nűi 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. 
 
Technika, életvitel és gyakorlat: tudatos 
vásárlás. 
 
Földrajz; biológia-egészségtan: 

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. 
Időjárás, éghajlat. 
Környezetvédelem a szűkebb 
környezetünkben és globálisan - Mit 
tehetünk környezetünkért és a természet 
megóvásáért, a fenntarthatóságért? 

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

Történelem, társadalmi és állampolgári 
ismeretek. lakóhely és környék 

hagyományai. 
 

Biológia-egészségtan: élőhely, 
életközösség, védett természeti érték, 
változatos élővilág. 
 

Földrajz: településtípusok; globális 

problémák, életminőségek különbségei; 
a Föld mozgása, az időjárás tényezői, a 
Föld szépsége, egyedisége. 
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Az iskola 

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

Tantárgyak, órarend, érdeklődési kör, 
tanulmányi munka nálunk és más 
országokban. 
Az ismeretszerzés különböző módjai. 
A nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe, 
fontossága. 
Az internet szerepe az iskolában, a 
tanulásban. 
Az iskolai élet tanuláson kívüli eseményei. 
Iskolai hagyományok nálunk és a 
célországokban. 

Történelem, társadalmi és 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. 
Pályaválasztás, továbbtanulás vagy 
munkába állás. 
Önéletrajz, állásinterjú. 

Technika, életvitel és gyakorlat: 

pályaorientáció és munka. 

Életmód 

Napirend, időbeosztás. 
Az egészséges életmód (a helyes és a 
helytelen táplálkozás, a testmozgás szerepe 
az egészség megőrzésében, testápolás). 
Életünk és a stressz. 
Étkezési szokások a családban. 
Ételek, kedvenc ételek, sütés-fűzés. 
Étkezés iskolai menzán, éttermekben, 
gyorséttermekben. 
Ételrendelés telefonon és interneten. 
Gyakori betegségek, sérülések, baleset. 
Gyógykezelés (háziorvos, szakorvos, 
kórházak, alternatív gyógymódok). 
Életmód nálunk és más országokban. 
Függőségek (dohányzás, alkohol, internet, 
drog stb.). 

Technika, életvitel és gyakorlat: testi és lelki 
egészség, balesetek megelőzése, 
egészséges ételek. 
 
Biológia-egészségtan: testrészek, 

egészséges életmód, a betegségek 
ismérvei, fogyatékkal élők, baleset-
megelőzés, elsősegély. 
 
Testnevelés és sport: a rendszeres 
testedzés szerepe, 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 

Földrajz: más népek kultúrái. 
 
Magyar nyelv és irodalom: különböző 
kultúrák mítoszai, mondái; a reklám és a 
popzene új szóbeli költészete. 

 
Informatika: e-könyvek, 
médiatudatosság. 
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mindennapokban. 
Kulturális és sportélet nálunk és más 
országokban. 

Testnevelés és sport: táncok, népi játékok, 
a sport és olimpia története, példaképek 
szerepe, sportágak jellemzői. 
 
Ének-zene: népzene, klasszikus zene, 
popzene. 
 
Dráma és tánc: a szituáció alapelemei, 
beszédre késztetés, befogadás, 
értelmezés. 
 
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 és más kultúrák. 

Technika, életvitel és gyakorlat: közlekedési 
ismeretek, közlekedésbiztonság, 
fenntarthatóság, környezettudatosság a 
közlekedésben. 
 
Földrajz: a kulturális élet földrajzi alapjai, 
nyelvek és vallások, egyes meghatározó 
jellegű országok turisztikai jellemzői. 

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, az elterjedt infokommunikációs 
eszközök előnyei és kockázatai, a 
netikett alapjai, élőszóval kísért 
bemutatók és felhasználható eszközeik. 

Gazdaság és pénzügyek 

Családi gazdálkodás. 
A pénz szerepe a mindennapokban. 
Vásárlás, szolgáltatások (pl. posta, bank). 
Üzleti világ, fogyasztás, reklámok. 
Pénzkezelés a célnyelvi országokban. 

Technika, életvitel és gyakorlat: család és 
háztartás, tudatos vásárlás, pénzügyi 

ismeretek. 
 
Matematika: alapműveletek, grafikonok 
értelmezése. 
 
Történelem, társadalmi és állampolgári 

ismeretek: a jövedelem szerepe a 
családban, kiadás, bevétel, megtakarítás, 
hitel rezsi, zsebpénz. 
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A fejlesztés 
várt 
eredményei a 
két évfolyamos 
ciklus végén 

B2 szintű nyelvtudás. 
A tanuló képes megérteni az összetettebb konkrét vagy elvont 
témájú, köznapi vagy tanulmányaihoz kapcsolódó beszélgetések 
gondolatmenetét. 
Aktívan részt vesz az ismerős kontextusokban folyó 
beszélgetésekben, meg tudja indokolni és fenn tudja tartani 
nézeteit. Folyamatos és természetes módon olyan szintű 
interakciót tud folytatni anyanyelvű beszélővel, hogy az egyik 
félnek sem megterhelő.  
Világos, részletes leírást ad az érdeklődésével kapcsolatos témák 
széles köréről. Ki tudja fejteni egy aktuális témával kapcsolatos 
álláspontját, és el tudja mondani a különböző alternatívák előnyeit 
és hátrányait. 
Elolvas a jelenkor problémáival kapcsolatos cikkeket és 
beszámolókat, amelyeknek szerzői egy adott álláspontot vagy 
hozzáállást képviselnek. Megérti a kortárs irodalmi prózai 
szövegeket. 
Több műfajban is képes világos, részletes szöveget alkotni 
különböző témák széles körében, és ki tudja fejteni a véleményét 
egy aktuális témáról úgy, hogy részletezni tudja a különböző 
lehetőségekből adódó előnyöket és hátrányokat. 
Nyelvtudása megfelel az érettségi vizsga emelt szintjének és 
követelményeinek. 

 
 
 
 


