
  
 
 
 
 
 

                                          (Angol nyelv ☺☺☺☺ )   
 

       
 

Az iskolarendszerű középfokú felnőttoktatás 9–10. évfolyama a heterogén idegen 
nyelvi szintek kiegyenlítésének az időszaka. Azok a tanulók, akik korábban még nem tanul-

ták az idegen nyelvet, kezdő tanterv szerint haladnak az európai hatfokú skála második, A2 

szintje felé.  

Azok, akik már rendelkeznek idegen nyelvi ismeretekkel tudásuk felelevenítésével, fel-

zárkózással kezdik középiskolai tanulmányaikat, majd a közel azonos szint elérésével halad-

nak tovább az európai hatfokú skála második és harmadik szintje felé. A 10. osztály végére A 
képzésben részt vevő minden egyes tanuló eléri minimum az A2 szintet. A célkitűzések si-

keres megvalósításának elengedhetetlen eszköze az intenzív készségfejlesztés, a differenciá-
lás, az egyéni szükségletek figyelembevétele és a motiváció.  

A tanulók motivációját növelik a változatos interakciós formák, a nyelvi órák elfogadó 

légköre, a pozitív visszajelzések, a konstruktív támogatás, az átlátható értékelés, a tanulókat 

érdeklő tantárgyi tartalmak valamint a kommunikációs és információs technológiák haszná-

lata. Tudatosítani kell a nyelvórai és az iskolán kívüli nyelvtanulás lehetőségeit, amelyek el-

engedhetetlenül szükségesek a kitűzött nyelvi szintek eléréséhez, valamint az önálló nyelv-

tanulóvá váláshoz. 

A tanórán kívüli idegennyelv-tanulást támogató tevékenységek kiemelten fontosak a 

felnőttoktatásban, mivel a képzés specifikus jellegéből adódóan a tanórák száma a nappali 

munkarendű képzés óraszámainál alacsonyabbak, amíg a kimeneti követelmény, az érettsé-
gi vizsga a nappali és az esti-levelező képzésben részt vevők számára azonos.  

Az önálló tanulás képességének kialakítása nélkülözhetetlen  
a sikeres érettségi vizsga érdekében! 

A táblázatokban megjelenő fejlesztési egységek (a hallott szöveg értése, szóbeli inter-

akció, összefüggő beszéd, az olvasott szöveg értése és az íráskészség) fejlesztése mindig in-

tegráltan történik, ahogy azok a valós kommunikációs helyzetekben előfordulnak. Ezért nem 

szerepelnek óraszámok a fejlesztési egységek mellett, és külön táblázat tartalmazza a téma-
köröket az óraszámokkal. A témakörök megismerését a kerettanterv az első két évre tervezi, 

évfolyamonként öt-öt téma kerülhet feldolgozásra. A 11–12. évfolyamon a témák visszatér-

nek, folyamatosan bővülnek, és magasabb nyelvi szinten kerülnek feldolgozásra. A tanterv 
évfolyamonkénti mérés-értékelést tervez, amely a 9. évfolyam elején egy diagnosztikus 

(feltáró) méréssel indul, amely a heterogén nyelvtudású tanulók sikeres felzárkóztatásához 

szükséges egyéni és csoportos fejlesztési terv elkészítéséhez biztosítja a szükséges informá-

ciókat. A tanév folyamán formatív (fejlesztő) értékelések sorozata támogatja a folyamatos 

fejlődést, majd minden egyes tanév szummatív (minősítő) méréssel zárul. 

A 12. évfolyam befejezése előtt a tanulók próbaérettségivel készülnek az utolsó megmé-
rettetésre. 

 
9−12. ÉVFOLYAM  
 (ESTI TAGOZAT ) 
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9. ÉVFOLYAM  

  ESTI (E) TAGOZAT  
 
 
 

72 óra, heti: 2 óra 
— Éves órakeret: 72 óra, ebből 

o Mérés-értékelés: 2+2 óra 
o Fejlesztési feladatok megvalósítása: 68 (61+7*) óra 

 
* 7 óra: a tantárgyi kerettanterv szabad órakerete 

Tematikai egység 
A TANULÓK TELJESÍTMÉNYÉNEK BEMENETI  

 DIAGNOSZTIKUS MÉRÉSE  2 óra  

Javaslat A tanulók előzetes tudásának azonosítása. 

 

Fejlesztési egység Beszédértés 

Előzetes tudás 
Az iskolán kívül, az iskoláztatás során szerzett tapasztalatok, ismeretek, készségek, 
motiváció. A tanuló már megért bizonyos célnyelvi fordulatokat, amelyek az anya-
nyelvében és környezetében is használatosak. 

A tematikai egység 
fejlesztési céljai 

Az eleinte nonverbális eszközökkel is támogatott célnyelvi óravezetés követése, a 
rövid, egyszerű tanári utasítások megértése; 
az ismerős témákhoz kapcsolódó egyszerű közlések és kérdések megértése; 
az egyszerű, konkrét, mindennapi helyzetekhez kapcsolódó közlésekből az alapvető 
fordulatok kiszűrése. 

A fejlesztés tartalma 

A rövid és egyszerű, az osztálytermi rutincselekvésekre, a közös munka megszervezésére vonatkozó tanári utasí-
tások megértése. 
Egyszerű, konkrét mindennapi szükségletekre vonatkozó kifejezések megértése az ismert témakörökhöz kapcso-
lódó, egyszerű szövegekben. 
Egyszerű instrukciók, útbaigazítások követése, egyszerű, személyes kérdések megértése. 
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 vonatko-
zóan.  
Alapvető stratégiák alkalmazása, például rövid hallott szövegben ismeretlen elemek jelentésének kikövetkezteté-
se; az ismert szavak, a beszédhelyzetre, a szereplőkre vonatkozó információk, a hallott szövegeket kísérő non-
verbális elemek (például képek, képsorok, tárgyak, testbeszéd, hanglejtés) felhasználása a szöveg megértéséhez. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Közlemények, párbeszédek, instrukciók, figyelmeztetések, útbaigazítások, kisfilmek, rajz- és animációs filmek, 
rövid részletek a médiából, egyszerű dalok, versek, találós kérdések, viccek. 
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Fejlesztési egység Szóbeli interakció 

Előzetes tudás Az iskolán kívül, és az iskoláztatás során szerzett tapasztalatok, ismeretek, készségek, 
motiváció. 

A tematikai egység 
fejlesztési céljai 

A beszédszándék kifejezése egyszerű nyelvi eszközökkel, bővülő szókinccsel és non-
verbális elemekkel támogatva; 
személyes adatokra vonatkozó kérdésfeltevés, és egyszerű nyelvi eszközökkel válasz-
adás a hozzá intézett kérdésekre; 
kommunikáció nagyon egyszerű, begyakorolt nyelvi panelekkel; 
törekvés a célnyelvi normához közelítő kiejtésre, intonációra és beszédtempóra. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Konkrét, egyszerű, mindennapos kifejezések megértése, ha a partner közvetlenül a tanulóhoz fordul, és lassan, 
ismétlésekkel beszél. A gondosan megfogalmazott, lassan elmondott kérdések és utasítások megértése, rövid, 
egyszerű útbaigazítások adása és követése. 
Részvétel egyszerű beszélgetésben szükség szerinti lassú ismétléssel, körülírással vagy módosítással. 
Egyszerű, az osztálytermi rutincselekvésekhez kapcsolódó kommunikáció. 
Beszédszándék kifejezése verbális és nonverbális eszközökkel (például bemutatkozás, bemutatás, valamint az 
üdvözlés és elköszönés alapvető formáinak használata, kérés, kínálás, érdeklődés mások hogyléte felől, reagálás 
hírekre). Egyszerű kérdések és állítások megfogalmazása, válaszadás, reagálás. 
Betanult beszédfordulatok alkalmazása, elemi információk kérésére és nyújtására például a tanulóról, beszélge-
tőpartneréről, lakóhelyről, a családtagok foglalkozásáról. A számok, árak, alapvető mennyiségek, idő kezelése. 
Érdeklődés árucikkek áráról, egyszerű vásárlási párbeszédek, néhány mondatos telefonbeszélgetések lebonyolítá-
sa. 
A beszélgetés strukturálásának néhány egyszerű eleme, például beszélgetés kezdeményezése, figyelemfelhívás. 
Egyszerű nyelvtani szerkezetek és mondatfajták betanult készletének szűk körű alkalmazása; szavak, illetve 
szócsoportok összekapcsolása nagyon alapvető lineáris kötőszavakkal. 
Nagyon rövid, különálló, többnyire előre betanult megnyilatkozások. 
Magyarázat, segítség, ismétlés kérése metakommunikációs eszközökkel. 
Metakommunikációs és vizuális eszközök használata a mondanivaló támogatására. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Rövid társalgás, rövid tranzakciós és informális párbeszédek, szerepjátékok, betanult jelenetek, információ hiá-
nyán illetve különbözőségén alapuló szövegek 
 

Fejlesztési egység Összefüggő beszéd 

Előzetes tudás 
Az iskolán kívül és az iskoláztatás során szerzett tapasztalatok, ismeretek, készségek, 
motiváció. 

A tematikai egység 
fejlesztési céljai 

Saját magához és közvetlen környezetéhez kötődő, ismert témákról egyszerű, begya-
korolt fordulatokkal rövid megnyilatkozások; 
munkájának egyszerű nyelvi eszközökkel történő bemutatása;  
a célnyelvi normához közelítő kiejtés, intonáció és beszédtempó alkalmazása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Ismerős, személyes témák (saját maga, család, iskola, ismerős helyek, emberek és tárgyak) leírása szóban. 
Rövid, egyszerű szövegek felolvasása és emlékezetből történő elmondása. Történet elmesélése, élménybeszámo-
ló, előre megírt szerep eljátszása egyszerű nyelvtani szerkezetekkel, mondatfajtákkal. Konkrét szituációkra vo-
natkozó, különálló szavakból és fordulatokból álló szókincs alkalmazása, ezek összekapcsolása az alapvető lineá-
ris kötőszavakkal. A helyes kiejtés gyakorlása autentikus hangzó anyag segítségével. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Rövid történetek, témakifejtés, dalszövegek, rapszövegek, rövid prezentációk és projektek csoportos bemutatása. 
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Fejlesztési egység Olvasott szöveg értése  

Előzetes tudás 

Az iskolán kívül és az iskoláztatás során szerzett tapasztalatok, ismeretek, készségek, 
motiváció. 
Különböző szövegfajták olvasásában való jártasság a tanuló anyanyelvén és az első 
idegen nyelven. 

A tematikai egység 
fejlesztési céljai 

Az ismert nevek, szavak és mondatok megértése egyszerű szövegekben; 
az egyszerű leírások, üzenetek, útleírások fő gondolatainak megértése az ismerős 
szavak, esetleg képek segítségével; 
egyszerű autentikus szöveg lényegének megértése, a szövegből néhány alapvető in-
formáció kiszűrése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Egyszerű, mindennapi szövegekben (például feliratokon) az ismerős nevek, szavak és egyszerű fordulatok, a 
nemzetközi és a más nyelven tanult szavak felismerése. 
Egyszerű információkat tartalmazó, rövid leíró szövegek fő gondolatának megértése, például hirdetésekben, 
plakátokon vagy katalógusokban. 
Egyszerű, írott, képekkel támogatott instrukciók követése. 
Egyszerű üzenetek, például képeslapok szövegének megértése. 
Nyomtatványok, űrlapok személyes adatokra vonatkozó kérdéseinek megértése. 
Egyszerű, írásos útbaigazítások, útleírások követése. 
Az alapvető olvasási stratégiák alkalmazása, például az ismerős nevek, szavak és alapvető fordulatok összekap-
csolása, szükség esetén a szöveg különböző részeinek újraolvasása, a szövegekhez kapcsolódó képek, képaláírá-
sok, címek, a vizuális információk felhasználása a szöveg megértéséhez. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Hirdetések, reklámok, plakátok, névjegykártyák, feliratok, versek, dalszövegek, újságfőcímek, könyv- és filmcí-
mek, szöveges karikatúrák, képregények, viccek, nagyon egyszerű katalógusok, nyomtatványok, egyszerű üzene-
tek, útleírások, képeslapok. 
 

Fejlesztési egység Íráskészség 

Előzetes tudás 
Az iskolán kívül és az iskoláztatás során szerzett tapasztalatok, ismeretek, készségek, 
motiváció. Bizonyos írásbeli műfajok és jellegzetességeik ismerete. Az írást illetően 
esetleg már kialakult attitűdök. 

A tematikai egység 
fejlesztési céljai 

Ismert témáról rövid, egyszerű mondatok írása; írásban személyes adatokra vonatkozó 
egyszerű kérdésekre válaszadás; minta alapján néhány közismert műfajban egyszerű 
és rövid, tényközlő szövegek írása őt érdeklő, ismert témákról. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Szavak és rövid, jól olvasható szövegek másolása. Lista írása. 
Egyszerű fordulatok és mondatok írása a legegyszerűbb nyelvi szerkezetek használatával (például hol lakik, mit 
csinál a tanuló vagy mások). Adatok kérése és megadása írásban (például számok, dátumok, időpont, név, nem-
zetiség, cím, életkor); formanyomtatványok kitöltése. Rövid, egyszerű üdvözlő szöveg, üzenet írása. 
Személyes információt, tényt, tetszést vagy nemtetszést kifejező rövid üzenet, komment írása (például internetes 
fórumon, blogban). Egyszerű levél, e-mail írása a legfontosabb formai elemek betartásával (például címzés, a 
kommunikáció tárgyának megjelölése, a címzett megszólítása, búcsúzás). Kreatív, önkifejező műfajokkal való 
kísérletezés (például listavers, rapszöveg, rigmus, dalszöveg, rövid jelenet) írása, illetve átírása. Egyszerű írásos 
minták követése, aktuális, konkrét és egyszerű tartalmakkal való megtöltése. Kész szövegekből hasznos fordula-
tok kiemelése, alkalmazása. A mondanivaló közvetítése egyéb vizuális eszközökkel (például nyilazás, kiemelés, 
központozás, internetes/SMS rövidítés, emotikon, rajz, ábra, térkép, kép). 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Hagyományos és elektronikus nyomtatványok, űrlapok, listák, hagyományos és elektronikus képeslapok, 
poszterszövegek, képaláírások, üzenetek, SMS-ek/MMS-ek, levelek, e-mailek vagy internes profilok, üzenetek, 
internetes bejegyzések, instrukciók, versek; rapszövegek, rigmusok, dalszövegek, jelenetek. 
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FELZÁRKÓZÁS , SZINTRE HOZÁS  
 

Fejlesztési egység Beszédértés 

Előzetes tudás Célnyelvi óravezetés megértése, egyszerű, rövid, hangzó szövegekhez kapcsolódó 
feladatok megoldása. 

A tematikai egység 
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 beszédfordula-
tok felismerése, és ezekből következtetés a szövegek témájára, tartalmára; az ismert 
témakörökben elhangzó szövegekben a beszélők gondolatmenetének követése; a lé-
nyeg és néhány alapvető információ kiszűrése az ismert témakörökben elhangzó szö-
vegekből, részben önállóan, részben a megértést segítő, változatos feladatokra támasz-
kodva; néhány, a megértést segítő alapvető stratégia egyre önállóbb alkalmazása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

A gazdagodó nyelvi eszközökkel megfogalmazott célnyelvi óravezetés követése (osztálytermi rutincselekvések, 
a közös munka megszervezése, eszközhasználat). Az ismert témákhoz kapcsolódó rövid kérések és megállapítá-
sok megértése. A rövid, egyszerű autentikus szövegek aktív követése. 
A tanult nyelvi elemek felismerése. A szöveg lényegének vagy néhány konkrét információ kiszűrése. 
A beszélők gondolatmenetének kiszűrése ismert témakörökben elhangzó rövid, egyszerű szövegekben. 
A célnyelvi normának megfelelő vagy ahhoz közelítő kiejtéssel, a tanuló nyelvi szintjéhez igazított tempóban 
beszélők megértése, ha szükség esetén szüneteket tartva és a lényegi információkat megismételve beszélnek. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Könnyűzenei vagy popdalok, képekkel illusztrált történetek, kisfilmek, a célnyelvi kultúrát bemutató multimédi-
ás anyagok, egyéb hangzó anyagok; tanárral, tanulótársakkal, tanári beszéd, interaktív feladatok. 
 

Fejlesztési egység Szóbeli  interakció 

Előzetes tudás Egyszerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt beszédfordulatokkal folytatott kommuniká-
ció. 

A tematikai egység 
fejlesztési céljai 

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; 
törekvés a célnyelvi normához közelítő kiejtésre, intonációra és beszédtempóra. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

A tanuló képes tudatosan megválasztott nonverbális elemekkel támogatott mondanivaló kifejezésére, egyre bő-
vülő szókinccsel, begyakorolt beszédfordulatokkal, egyszerű nyelvi eszközökkel. Egyszerű, tényszerű informá-
ciókérés és adás. Egyszerű nyelvi eszközökkel ki tudja fejezni érzéseit, véleményét és gondolatait, illetve rá tud 
kérdezni ezekre. Ismert témákhoz, mindennapi helyzetekhez vagy osztálytermi szituációkhoz kapcsolódó, egy-
szerű nyelvi eszközökkel kérdések és felszólítások, reagálás megfogalmazása. Részvétel ismert témákhoz, min-
dennapi helyzetekhez kapcsolódó rövid párbeszédben, beszélgetésben. Meg tudja kérni beszélgetőpartnerét, hogy 
ismételje meg mondandóját, vagy magyarázza meg azt. Kiejtése legalább annyira érthető, hogy beszélgetőpartne-
re többnyire követni tudja, amit mond. Szükség esetén a saját mondanivalójának átfogalmazása, leegyszerűsítése 
a kommunikáció fenntartása érdekében. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Rövid párbeszédek, egyszerű társalgás, szerepjátékok, dramatizált jelenetek, kérdések, felszólítások, kérések, 
információ hiányán, illetve különbözőségén, véleménykülönbségen alapuló szövegek, spontán megnyilvánulá-
sok. 



ANGOL NYELV  
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Fejlesztési egység Összefüggő beszéd 

Előzetes tudás Felkészülés után rövid szövegek elmondása. 

A tematikai egység 
fejlesztési céljai 

Rövid, de egyre bővülő szókincs, egyszerű beszédfordulatok alkalmazásával, össze-
függő 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 legfonto-
sabb stratégiák alkalmazása; a célnyelvi normához közelítő kiejtés, intonáció és be-
szédtempó alkalmazása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Felkészülés után egyszerű nyelvi elemeket használva beszélni tud ismert témákról, mesélni tud élményeiről, 
vagy össze tud foglalni egy-egy rövid történetet, egyszerű nyelvi szerkezetekkel el tud játszani előre megírt sze-
repeket. Minta alapján összefüggő szövegalkotás szavak, szócsoportok, cselekvéssorok összekapcsolásával, 
egyszerű kötőszavakkal (pl. és, de, azután), illetve magyarázatok, indoklások, ok-okozati kapcsolatok kifejezése 
kötőszavakkal (pl. mert, ezért, tehát). Önálló vagy csoportban létrehozott alkotás rövid bemutatása és értékelése. 
Tanári példa vagy autentikus hangzóanyag meghallgatás után a célnyelvi normához közelítő kiejtéssel el tudja 
ismételni a szöveget. 

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 Közös feldolgozást követően egyszerű olvasott szövegek lényegének, tartalmának 
megértése. 

A tematikai egység 
fejlesztési céljai 

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

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

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

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Ismeretterjesztő szövegek, egyszerűsített irodalmi szövegek, rövid történetek, dalszövegek, cikkek és honlapok, 
útleírások, hirdetések, plakátok, hagyományos és elektronikus nyomtatványok, internetes fórumok hozzászólásai, 
képregények, egyszerű üzenetek, képeslapok, feliratok, étlap, menetrend, egyszerű biztonsági előírások, magán-
levelek. 
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Fejlesztési egység Íráskészség 

Előzetes tudás Ismert témáról rövid, egyszerű mondatok írása; mintát követve különböző műfajú és a 
célcsoport érdeklődésének megfelelő témájú szövegek alkotása. 

A tematikai egység 
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 köve-
tése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Képes szavak és rövid szövegek diktálás utáni leírása. 
Egyszerű szerkezetű, összefüggő mondatalkotás a közvetlen környezetével kapcsolatos témákról, különböző 
szövegtípusok létrehozása (pl. leírás, élménybeszámoló, párbeszéd). 
Kommunikációs céllal egyszerű szövegalkotás (pl. levél, üzenet, blogbejegyzés, fórumbejegyzés). Egyszerű 
írásos minták követése és aktuális, konkrét és személyes tartalmak kifejezése.  Gondolatai összekapcsolása egy-
szerű kötőszavakkal (pl. és, vagy, mert, de, ezért, azután). 
A gyakori írásbeli műfajok legalapvetőbb szerkezeti és stílusjegyeinek ismerete, saját írásmű létrehozása (pl. 
megszólítás levélben, e-mailben, záróformula). 
Mindennapi, ismerős témákhoz kapcsolódó feljegyzések készítése. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Leírás, felirat, utasítás, képeslap, üdvözlőkártya, meghívó, üzenet, SMS, e-mail, levél, adatlap, bejegyzés, dal-
szöveg. 
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TÉMAKÖRÖK A 9. ÉVFOLYAMRA  

Témák és kapcsolódási pontjaik Órakeret 

Személyes vonatkozások, család  
A tanuló személye, életrajza, életének fontos 
állomásai. Személyes tervek. Családi élet, 
családi kapcsolatok. A családi élet mindennap-
jai, otthoni teendők. Egyén és család nálunk és 
a célországokban 

Etika: társas kapcsolatok, generációk kapcsola-
ta 

Földrajz: a kulturális élet földrajzi alapjai, 
nyelvek és vallások, egyes meghatározó jelle-
gű országok 

Földrajz: más népek kultúrái 
Magyar nyelv és irodalom: különböző kultúrák 
irodalma 

 

12 óra 
 

Ember és társadalom  
Emberek külső és belső jellemzése. Baráti kör. 
Társas kapcsolatok. Női és férfi szerepek, 
ismerkedés, házasság. Felelősségvállalás má-
sokért, 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 célországok-
ban. 

Etika: társas kapcsolatok, generációk kapcsola-
ta 
Magyar nyelv és irodalom: különböző kultúrák 
mítoszai, mondái; a reklám és a popzene új 
szóbeli költészete. 
Földrajz: a kulturális élet földrajzi alapjai, 
nyelvek és vallások, egyes meghatározó jelle-
gű országok 
Földrajz: más népek kultúrái 
Magyar nyelv és irodalom: különböző kultúrák 
irodalma 
Informatika: számítógépen keresztül való 
kapcsolattartás, információ keresése, az infor-
matikai eszközöket alkalmazó média, az elter-
jedt infokommunikációs eszközök előnyei és 
kockázatai, a netikett alapjai, élőszóval kísért 
bemutatók és felhasználható eszközeik 

14 óra 
 

Környezetünk 
Az otthon, a lakóhely és környéke (a lakószo-
ba, a lakás, a ház bemutatása). A lakóhely 
nevezetességei, szolgáltatások, szórakozási 
lehetőségek. A városi és a vidéki élet összeha-
sonlítása. Növények és állatok a környeze-
tünkben. Időjárás, éghajlat. Környezetvédelem a 
szűkebb környezetünkben és globálisan. Mit tehe-
tünk környezetünkért és a természet megóvásáért, 
a fenntarthatóságért? 

Technika, életvitel és gyakorlat: testi és lelki 
egészség, balesetek megelőzése, egészséges 
ételek 
Technika, életvitel és gyakorlat: fenntartható-
ság, környezettudatosság otthon és a lakókör-
nyezetben, víz és energia- takarékosság, újra-
hasznosítás. 
Biológia-egészségtan: élőhely, életközösség, 
védett természeti érték, változatos élővilág. 
 

14 óra 
 

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, fontos-
sága. Az internet szerepe az iskolában, a tanu-
lásban. Az iskolai élet tanuláson kívüli esemé-
nyei. Iskolai hagyományok nálunk és a célor-
szágokban 

Informatika: számítógépen keresztül való 
kapcsolattartás, információ keresése, az infor-
matikai eszközöket alkalmazó média, az elter-
jedt infokommunikációs eszközök előnyei és 
kockázatai, a netikett alapjai, élőszóval kísért 
bemutatók és felhasználható eszközeik 

14 óra 
 

A munka világa 
Foglalkozások és a szükséges kompetenciák, 
rutinok, kötelességek. Pályaválasztás, tovább-
tanulás vagy munkába állás. Önéletrajz, moti-
vációs levél, állásinterjú. 

Technika, életvitel és gyakorlat: pályaorientá-
ció és munka. 

 

14 óra 
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Tematikai egység 
A tanulók teljesítményének 

 formatív vagy szummatív mérése 
2 óra 

 

JAVASLAT  

A mérés célja a további csoportos és egyéni fejlesztés irányának meghatározása 
− Három területen (hallott és olvasott szöveg értése és az íráskészség) végez-

zük. 
− A nyelvi jelentésre és ne a nyelvi formára koncentráljunk. 
− Az olvasott szöveg értését mérő feladatokban a szövegek lényegét kelljen 

megérteni a szövegösszefüggésre támaszkodva, vagy konkrét információt 
kelljen kikeresni a szövegből. 

− A feladatok fokozatosan nehezedő itemeket tartalmazzanak a minimumszint-
től az alapszint felé vezető skálán.  

− A szövegek a célcsoportok számára érdekesek, motiválók legyenek, olyan 
témakörökhöz kapcsolódjanak, melyek az elvégzett tananyagban megtalálha-
tók.  

− A feladatokhoz idegen nyelven egyszerűen megfogalmazott, közérthető utasí-
tásokat adjunk.  

− A feladatok mindegyike példával kezdődjön. 
− A párosításon alapuló feladatoknál a szükségesnél mindig több lehetőség kö-

zül kelljen az odaillőt kiválasztani.  

− A feladatlap a következő feladattípusokból állhat: reklámok, dalszövegek pá-
rosítása hiányzó mondatrésszel, felirat párosítása hellyel, címek párosítása 
szöveggel (pl. tévéműsor, mozifilmek), interjúkérdések párosítása válaszok-
kal, hiányos szöveg kiegészítése megadott szavakkal. 

 

A TOVÁBBHALADÁS 

FELTÉTELEI  

 

A1 szintű tudás. 
A tanuló képes egyszerű hangzó szövegekből kiszűrni a lényeget és 
néhány konkrét információt. 
Képes ismerős témakörökben rövid, összefüggő szóbeli megnyilat-
kozásra egyszerű, begyakorolt mondatszerkezetek, betanult fordu-
latok, alapvető szókincs segítségével.  
Megért az ismerős témákról írt rövid szövegeket, különböző szö-
vegtípusoknak megfelelő egyszerű szövegekben megtalálja a szük-
séges információkat. 
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10. ÉVFOLYAM  

ESTI (E) TAGOZAT  
 

 
72 óra, heti: 2 óra 

 
— Éves órakeret: 72 óra, ebből 

o Mérés-értékelés: 4 (2+2*) óra 
o Fejlesztési feladatok megvalósítása: 68 (63+5*) óra 

 
* 7 óra: a tantárgyi kerettanterv szabad órakerete 

Tematikai egység 
A TANULÓK TELJESÍTMÉNYÉNEK BEMENETI  

 DIAGNOSZTIKUS MÉRÉSE  2 óra  

Javaslat A tanulók előzetes tudásának meghatározása. 

 

Fejlesztési egység Beszédértés 

Előzetes tudás 
Az iskolán kívül, az iskoláztatás során szerzett tapasztalatok, ismeretek, készségek, 
motiváció. A tanuló már megért bizonyos célnyelvi fordulatokat, amelyek az anya-
nyelvében és környezetében is használatosak. 

A tematikai egység 
fejlesztési céljai 

Az eleinte nonverbális eszközökkel is támogatott célnyelvi óravezetés követése, a 
rövid, egyszerű tanári utasítások megértése; 
az ismerős témákhoz kapcsolódó egyszerű közlések és kérdések megértése; 
az egyszerű, konkrét, mindennapi helyzetekhez kapcsolódó közlésekből az alapvető 
fordulatok kiszűrése. 

A fejlesztés tartalma 

A rövid és egyszerű, az osztálytermi rutincselekvésekre, a közös munka megszervezésére vonatkozó tanári utasí-
tások megértése. 
Egyszerű, konkrét mindennapi szükségletekre vonatkozó kifejezések megértése az ismert témakörökhöz kapcso-
lódó, egyszerű szövegekben. 
Egyszerű instrukciók, útbaigazítások követése, egyszerű, személyes kérdések megértése. 
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 vonatko-
zóan.  
Alapvető stratégiák alkalmazása, például rövid hallott szövegben ismeretlen elemek jelentésének kikövetkezteté-
se; az ismert szavak, a beszédhelyzetre, a szereplőkre vonatkozó információk, a hallott szövegeket kísérő non-
verbális elemek (például képek, képsorok, tárgyak, testbeszéd, hanglejtés) felhasználása a szöveg megértéséhez. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Közlemények, párbeszédek, instrukciók, figyelmeztetések, útbaigazítások, kisfilmek, rajz- és animációs filmek, 
rövid részletek a médiából, egyszerű dalok, versek, találós kérdések, viccek. 
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Fejlesztési egység Szóbeli interakció 

Előzetes tudás Az iskolán kívül, és az iskoláztatás során szerzett tapasztalatok, ismeretek, készségek, 
motiváció. 

A tematikai egység 
fejlesztési céljai 

A beszédszándék kifejezése egyszerű nyelvi eszközökkel, bővülő szókinccsel és non-
verbális elemekkel támogatva; személyes adatokra vonatkozó kérdésfeltevés, és egy-
szerű nyelvi eszközökkel válaszadás a hozzá intézett kérdésekre; kommunikáció na-
gyon egyszerű, begyakorolt nyelvi panelekkel; törekvés a célnyelvi normához közelítő 
kiejtésre, intonációra és beszédtempóra. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Konkrét, egyszerű, mindennapos kifejezések megértése, ha a partner közvetlenül a tanulóhoz fordul, és lassan, 
ismétlésekkel beszél. A gondosan megfogalmazott, lassan elmondott kérdések és utasítások megértése, rövid, 
egyszerű útbaigazítások adása és követése. Részvétel egyszerű beszélgetésben szükség szerinti lassú ismétléssel, 
körülírással vagy módosítással. Egyszerű, az osztálytermi rutincselekvésekhez kapcsolódó kommunikáció. 
Beszédszándék kifejezése verbális és nonverbális eszközökkel (például bemutatkozás, bemutatás, valamint az 
üdvözlés és elköszönés alapvető formáinak használata, kérés, kínálás, érdeklődés mások hogyléte felől, reagálás 
hírekre). Egyszerű kérdések és állítások megfogalmazása, válaszadás, reagálás. 
Betanult beszédfordulatok alkalmazása, elemi információk kérésére és nyújtására például a tanulóról, beszélge-
tőpartneréről, lakóhelyről, a családtagok foglalkozásáról. A számok, árak, alapvető mennyiségek, idő kezelése. 
Érdeklődés árucikkek áráról, egyszerű vásárlási párbeszédek, néhány mondatos telefonbeszélgetések lebonyolítá-
sa. A beszélgetés strukturálásának néhány egyszerű eleme, például beszélgetés kezdeményezése, figyelemfelhí-
vás. Egyszerű nyelvtani szerkezetek és mondatfajták betanult készletének szűk körű alkalmazása; szavak, illetve 
szócsoportok összekapcsolása nagyon alapvető lineáris kötőszavakkal. Nagyon rövid, különálló, többnyire előre 
betanult megnyilatkozások. Magyarázat, segítség, ismétlés kérése metakommunikációs eszközökkel. 
Metakommunikációs és vizuális eszközök használata a mondanivaló támogatására. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 
Rövid társalgás, rövid tranzakciós és informális párbeszédek, szerepjátékok, betanult jelenetek, információ hiá-
nyán illetve különbözőségén alapuló szövegek 

 

Fejlesztési egység Összefüggő beszéd 

Előzetes tudás 
Az iskolán kívül és az iskoláztatás során szerzett tapasztalatok, ismeretek, készségek, 
motiváció. 

A tematikai egység 
fejlesztési céljai 

Saját magához és közvetlen környezetéhez kötődő, ismert témákról egyszerű, begya-
korolt fordulatokkal rövid megnyilatkozások; 
munkájának egyszerű nyelvi eszközökkel történő bemutatása;  
a célnyelvi normához közelítő kiejtés, intonáció és beszédtempó alkalmazása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Ismerős, személyes témák (saját maga, család, iskola, ismerős helyek, emberek és tárgyak) leírása szóban. 
Rövid, egyszerű szövegek felolvasása és emlékezetből történő elmondása. 
Történet elmesélése, élménybeszámoló, előre megírt szerep eljátszása egyszerű nyelvtani szerkezetekkel, mon-
datfajtákkal. 
Konkrét szituációkra vonatkozó, különálló szavakból és fordulatokból álló szókincs alkalmazása, ezek összekap-
csolása az alapvető lineáris kötőszavakkal. 
A helyes kiejtés gyakorlása autentikus hangzó anyag segítségével. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Rövid történetek, témakifejtés, dalszövegek, rapszövegek, rövid prezentációk és projektek csoportos bemutatása. 
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Fejlesztési egység Olvasott szöveg értése  

Előzetes tudás 

Az iskolán kívül és az iskoláztatás során szerzett tapasztalatok, ismeretek, készségek, 
motiváció. 
Különböző szövegfajták olvasásában való jártasság a tanuló anyanyelvén és az első 
idegen nyelven. 

A tematikai egység 
fejlesztési céljai 

Az ismert nevek, szavak és mondatok megértése egyszerű szövegekben; 
az egyszerű leírások, üzenetek, útleírások fő gondolatainak megértése az ismerős 
szavak, esetleg képek segítségével; 
egyszerű autentikus szöveg lényegének megértése, a szövegből néhány alapvető in-
formáció kiszűrése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Egyszerű, mindennapi szövegekben (például feliratokon) az ismerős nevek, szavak és egyszerű fordulatok, a 
nemzetközi és a más nyelven tanult szavak felismerése. Egyszerű információkat tartalmazó, rövid leíró szövegek 
fő gondolatának megértése, például hirdetésekben, plakátokon vagy katalógusokban. Egyszerű, írott, képekkel 
támogatott instrukciók követése. Egyszerű üzenetek, például képeslapok szövegének megértése. 
Nyomtatványok, űrlapok személyes adatokra vonatkozó kérdéseinek megértése. Egyszerű, írásos útbaigazítások, 
útleírások követése. Az alapvető olvasási stratégiák alkalmazása, például az ismerős nevek, szavak és alapvető 
fordulatok összekapcsolása, szükség esetén a szöveg különböző részeinek újraolvasása, a szövegekhez kapcsoló-
dó képek, képaláírások, címek, a vizuális információk felhasználása a szöveg megértéséhez. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 
Hirdetések, reklámok, plakátok, névjegykártyák, feliratok, versek, dalszövegek, újságfőcímek, könyv- és filmcí-
mek, szöveges karikatúrák, képregények, viccek, nagyon egyszerű katalógusok, nyomtatványok, egyszerű üzene-
tek, útleírások, képeslapok. 
 

Fejlesztési egység Íráskészség 

Előzetes tudás 
Az iskolán kívül és az iskoláztatás során szerzett tapasztalatok, ismeretek, készségek, 
motiváció. Bizonyos írásbeli műfajok és jellegzetességeik ismerete. Az írást illetően 
esetleg már kialakult attitűdök. 

A tematikai egység 
fejlesztési céljai 

Ismert témáról rövid, egyszerű mondatok írása; 
írásban személyes adatokra vonatkozó egyszerű kérdésekre válaszadás;  
minta alapján néhány közismert műfajban egyszerű és rövid, tényközlő szövegek írása 
őt érdeklő, ismert témákról. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Szavak és rövid, jól olvasható szövegek másolása. Lista írása. Egyszerű fordulatok és mondatok írása a legegy-
szerűbb nyelvi szerkezetek használatával (például hol lakik, mit csinál a tanuló vagy mások). 
Adatok kérése és megadása írásban (például számok, dátumok, időpont, név, nemzetiség, cím, életkor); forma-
nyomtatványok kitöltése. Rövid, egyszerű üdvözlő szöveg, üzenet írása. Személyes információt, tényt, tetszést 
vagy nemtetszést kifejező rövid üzenet, komment írása (például internetes fórumon, blogban). 
Egyszerű levél, e-mail írása a legfontosabb formai elemek betartásával (például címzés, a kommunikáció tárgyá-
nak megjelölése, a címzett megszólítása, búcsúzás). Kreatív, önkifejező műfajokkal való kísérletezés (például 
listavers, rapszöveg, rigmus, dalszöveg, rövid jelenet) írása, illetve átírása. Egyszerű írásos minták követése, 
aktuális, konkrét és egyszerű tartalmakkal való megtöltése. Kész szövegekből hasznos fordulatok kiemelése, 
alkalmazása. A mondanivaló közvetítése egyéb vizuális eszközökkel (például nyilazás, kiemelés, központozás, 
internetes/SMS rövidítés, emotikon, rajz, ábra, térkép, kép). 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Hagyományos és elektronikus nyomtatványok, űrlapok, listák, hagyományos és elektronikus képeslapok, 
poszterszövegek, képaláírások, üzenetek, SMS-ek/MMS-ek, levelek, e-mailek vagy internes profilok, üzenetek, 
internetes bejegyzések, instrukciók, versek; rapszövegek, rigmusok, dalszövegek, jelenetek. 
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FELZÁRKÓZÁS , SZINTRE HOZÁS  
 

Fejlesztési egység Beszédértés 

Előzetes tudás Célnyelvi óravezetés megértése, egyszerű, rövid, hangzó szövegekhez kapcsolódó 
feladatok megoldása. 

A tematikai egység 
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 beszédfordula-
tok felismerése, és ezekből következtetés a szövegek témájára, tartalmára; az ismert 
témakörökben elhangzó szövegekben a beszélők gondolatmenetének követése; a lé-
nyeg és néhány alapvető információ kiszűrése az ismert témakörökben elhangzó szö-
vegekből, részben önállóan, részben a megértést segítő, változatos feladatokra támasz-
kodva; néhány, a megértést segítő alapvető stratégia egyre önállóbb alkalmazása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

A gazdagodó nyelvi eszközökkel megfogalmazott célnyelvi óravezetés követése (osztálytermi rutincselekvések, 
a közös munka megszervezése, eszközhasználat). Az ismert témákhoz kapcsolódó rövid kérések és megállapítá-
sok megértése. A rövid, egyszerű autentikus szövegek aktív követése. A tanult nyelvi elemek felismerése. 
A szöveg lényegének vagy néhány konkrét információ kiszűrése. A beszélők gondolatmenetének kiszűrése is-
mert témakörökben elhangzó rövid, egyszerű szövegekben. A célnyelvi normának megfelelő vagy ahhoz közelítő 
kiejtéssel, a tanuló nyelvi szintjéhez igazított tempóban beszélők megértése, ha szükség esetén szüneteket tartva 
és a lényegi információkat megismételve beszélnek. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Könnyűzenei vagy popdalok, képekkel illusztrált történetek, kisfilmek, a célnyelvi kultúrát bemutató multimédi-
ás anyagok, egyéb hangzó anyagok; tanárral, tanulótársakkal, tanári beszéd, interaktív feladatok. 
 

Fejlesztési egység Szóbeli interakció 

Előzetes tudás Egyszerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt beszédfordulatokkal folytatott kommuniká-
ció. 

A tematikai egység 
fejlesztési céljai 

Közvetlen információcserét igénylő feladatokban kommunikáció ismert témákról, 
egyszerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt beszédfordulatokkal; kérdésfeltevés kiszá-
mítható, mindennapi helyzetekben, válaszadás a hozzá intézett kérdésekre, illetve 
rövid párbeszédek folytatása; az első lépések megtétele a célnyelv spontán módon 
történő használata útján; törekvés a célnyelvi normához közelítő kiejtésre, intonációra 
és beszédtempóra. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

A tanuló képes tudatosan megválasztott nonverbális elemekkel támogatott mondanivaló kifejezésére, egyre bő-
vülő szókinccsel, begyakorolt beszédfordulatokkal, egyszerű nyelvi eszközökkel. Egyszerű, tényszerű informá-
ciókérés és adás. Egyszerű nyelvi eszközökkel ki tudja fejezni érzéseit, véleményét és gondolatait, illetve rá tud 
kérdezni ezekre. Ismert témákhoz, mindennapi helyzetekhez vagy osztálytermi szituációkhoz kapcsolódó, egy-
szerű nyelvi eszközökkel kérdések és felszólítások, reagálás megfogalmazása. Részvétel ismert témákhoz, min-
dennapi helyzetekhez kapcsolódó rövid párbeszédben, beszélgetésben. Meg tudja kérni beszélgetőpartnerét, hogy 
ismételje meg mondandóját, vagy magyarázza meg azt. Kiejtése legalább annyira érthető, hogy beszélgetőpartne-
re többnyire követni tudja, amit mond. Szükség esetén a saját mondanivalójának átfogalmazása, leegyszerűsítése 
a kommunikáció fenntartása érdekében. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

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

Előzetes tudás Felkészülés után rövid szövegek elmondása. 

A tematikai egység 
fejlesztési céljai 

Rövid, de egyre bővülő szókincs, egyszerű beszédfordulatok alkalmazásával, össze-
függő 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. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Felkészülés után egyszerű nyelvi elemeket használva beszélni tud ismert témákról, mesélni tud élményeiről, 
vagy össze tud foglalni egy-egy rövid történetet, egyszerű nyelvi szerkezetekkel el tud játszani előre megírt sze-
repeket. 
Minta alapján összefüggő szövegalkotás szavak, szócsoportok, cselekvéssorok összekapcsolásával, egyszerű 
kötőszavakkal (pl. és, de, azután), illetve magyarázatok, indoklások, ok-okozati kapcsolatok kifejezése kötősza-
vakkal (pl. mert, ezért, tehát). 
Önálló vagy csoportban létrehozott alkotás rövid bemutatása és értékelése. 
Tanári példa vagy autentikus hangzóanyag meghallgatás után a célnyelvi normához közelítő kiejtéssel el tudja 
ismételni a szöveget. 

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 Közös feldolgozást követően egyszerű olvasott szövegek lényegének, tartalmának 
megértése. 

A tematikai egység 
fejlesztési céljai 

Az ismerős témákról szóló rövid szövegek megértése; az alapvető információk megta-
lálása az egyszerű, hétköznapi szövegekben; autentikus szövegek lényegének megérté-
se, a szövegekből az alapvető információk kiszűrése; az olvasott szövegekre vonatko-
zó feladatok elvégzése; a készségek kreatív használata az olvasott szövegek megérté-
séhez, értelmezéséhez; tájékozottság növelése a célnyelvi kultúráról; az érdeklődés 
fokozása a célnyelvi kultúrába tartozó irodalmi, művészeti alkotások iránt. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

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

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Ismeretterjesztő szövegek, egyszerűsített irodalmi szövegek, rövid történetek, dalszövegek, cikkek és honlapok, 
útleírások, hirdetések, plakátok, hagyományos és elektronikus nyomtatványok, internetes fórumok hozzászólásai, 
képregények, egyszerű üzenetek, képeslapok, feliratok, étlap, menetrend, egyszerű biztonsági előírások, magán-
levelek. 
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Fejlesztési egység Íráskészség 

Előzetes tudás Ismert témáról rövid, egyszerű mondatok írása; mintát követve különböző műfajú és a 
célcsoport érdeklődésének megfelelő témájú szövegek alkotása. 

A tematikai egység 
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 köve-
tése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Képes szavak és rövid szövegek diktálás utáni leírása. 
Egyszerű szerkezetű, összefüggő mondatalkotás a közvetlen környezetével kapcsolatos témákról, különböző 
szövegtípusok létrehozása (pl. leírás, élménybeszámoló, párbeszéd). 
Kommunikációs céllal egyszerű szövegalkotás (pl. levél, üzenet, blogbejegyzés, fórumbejegyzés). 
Egyszerű írásos minták követése és aktuális, konkrét és személyes tartalmak kifejezése.  
Gondolatai összekapcsolása egyszerű kötőszavakkal (pl. és, vagy, mert, de, ezért, azután). 
A gyakori írásbeli műfajok legalapvetőbb szerkezeti és stílusjegyeinek ismerete, saját írásmű létrehozása (pl. 
megszólítás levélben, e-mailben, záróformula). 
Mindennapi, ismerős témákhoz kapcsolódó feljegyzések készítése. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Leírás, felirat, utasítás, képeslap, üdvözlőkártya, meghívó, üzenet, SMS, e-mail, levél, adatlap, bejegyzés, dal-
szöveg. 
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TÉMAKÖRÖK A 10. ÉVFOLYAMRA  

Témakörök és kapcsolódási pontjaik Órakeret 

Életmód 

Napirend, időbeosztás. Az egészséges életmód 
(a helyes és a helytelen táplálkozás, a testmoz-
gás szerepe az egészség megőrzésében, test-
ápolás). Életünk és a stressz. Étkezési szoká-
sok a családban. Ételek, kedvenc ételek, sütés-
főzés. Étkezés iskolai menzán, éttermekben, 
gyorséttermekben. Ételrendelés telefonon és inter-
neten. Gyakori betegségek, sérülések, baleset. 
Gyógykezelés (háziorvos, szakorvos, kórhá-
zak, 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, betegségmegelőzés, elsősegély 14 óra 

 

Szabadidő, művelődés, szórakozás 

Szabadidős elfoglaltságok, hobbik. Színház, 
mozi, koncert, kiállítás stb.  
A művészetek szerepe a mindennapokban. 
Sportolás, kedvenc sport, iskolai sport. Olva-
sás, rádió, tévé, videó, számítógép, internet.  

Az infokommunikáció szerepe a mindennap-
okban. 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. 
Egyházi énekek 
Dráma és tánc: a szituáció alapelemei, beszéd-
re késztetés, befogadás, értelmezés. 
Vizuális kultúra: művészi alkotások leírása, 
értelmezése. 

14 óra 
 

Utazás, turizmus 

A közlekedés eszközei, lehetőségei, a tömeg-
közlekedés, 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 kultú-
rák. 

Technika, életvitel és gyakorlat: közlekedési 
ismeretek, közlekedésbiztonság, fenntartható-
ság, környezettudatosság a közlekedésben. 
Földrajz: a kulturális élet földrajzi alapjai, 
nyelvek és vallások, egyes meghatározó jelle-
gű országok 

13 óra 
 

Tudomány és technika 

Népszerű tudományok, ismeretterjesztés. A 
technikai eszközök szerepe a mindennapi élet-
ben. Az internet szerepe a magánéletben, a 
tanulásban és a munkában. 

Informatika: számítógépen keresztül való 
kapcsolattartás, információ keresése, az infor-
matikai eszközöket alkalmazó média, az elter-
jedt infokommunikációs eszközök előnyei és 
kockázatai, a netikett alapjai, élőszóval kísért 
bemutatók és felhasználható eszközeik. 
Történelem, társadalmi és állampolgári isme-
retek; fizika, kémia: tudománytörténeti jelentő-
ségű felfedezések, találmányok 

 

13 óra 
 

Gazdaság és pénzügyek 

Családi gazdálkodás. A pénz szerepe a min-
dennapokban. Vásárlás, szolgáltatások (pl. 
posta, bank). Üzleti világ, fogyasztás, reklá-
mok. Pénzkezelés a célnyelvi országokban. 

Földrajz: A pénz. A tőke. Pénzpiacok. Gazda-
sági szektorok. Szolgáltatások. Adósság.  

14 óra 
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Kommunikációs eszközök 9-10. évfolyam (A1) 
Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs eszközök 

 Kezdeményezés és válasz 
Megszólítás Excuse me. Pardon? 

Köszönés How do you do?  
Good morning. 
Hello Tom. 
Hello, how are you? 
Hi! 

How do you do?  
Good morning. 
Hello Mary. 
Very well, thank you. And how 
about you? 
Hi! 

Elköszönés 
 
 
 
 

Goodbye. 
Bye-bye! 
Good night. 
Take care. 

Goodbye. 
Bye! 
 
Good night. 
Thanks. Bye! 

Köszönet és arra reagá-
lás 

Thanks. 
Thank you very much. 
Thanks a lot.  
It’s very kind of you. 

Not at all. 
You are welcome. 
No problem. 
n’t mention it. 

Bemutatkozás, bemuta-
tás 

My name is… 
May I/Can I/ Let me introduce myself. 
May I/Can/ Let me introduce you to 
Rosy?  

Hello. 
Hi!  
Pleased to meet you. Nice to meet 
you.  

Érdeklődés hogylét iránt 
és arra reagálás 

How are you feeling today? 
What’s the matter? 

Fine. / OK / All right. Much better, 
thanks. Not very well, I am afraid. 

Bocsánatkérés és arra 
reagálás 

I am sorry. I am very sorry. 
I beg your pardon 

That’s all right. 
It doesn’t matter. Never mind. 

Gratulációk, jókíván-
ságok és arra reagálás 

Happy Christmas/New year/Birthday! 
Many happy returns (of the day) 
Congratulations! 
 

Happy Christmas /New Year/ Birth-
day! 
Thank you. 
Thank you, the same to you. 
 

Telefon felvétele Chichester, five oh two double one 
eight. 

Hello, this is Mary Brown speaking. 

Telefonon bemutatkozás Hello, this is Mary Smith speaking  

Megszólítás személyes 
levélben 

Dear John,  

Elbúcsúzás személyes 
levélben 

Best wishes, 
Love (from), 

 

Érzelmek és lelkiállapotok kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök 
Öröm, sajnálkozás, bá-
nat 

Are you happy about that? 
 
 
 
What do you think of that? 
 
How do you feel about that? 

Great! 
I’m so glad /very happy. 
I’m glad to hear that. 
I’m so pleased that… 
Good for you. 
Congratulations. 
I feel so happy for… 
I’m sorry to hear that. 
What a pity. 
Oh, no! 
Oh, dear! 
I feel so sorry for… 

Elégedettség, elégedet- What do you think of…? That’s fine/nice/not bad. 
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lenség, bosszúság Are you pleased with…? 
Are you happy with…? 
Are you satisfied with…? 

That was fine/good/ nice  
I’m quite satisfied with… 
I’m quite happy with… 
I’m quite pleased with… 
It’s not good enough. 
That wasn’t very good. 

Csodálkozás Jane has lost her money. 
Tom is twenty. 
This is a book for you.  

How come? 
Is he? 
What a surprise! 

Remény What are you hoping for? 
What are you looking forward to? 

I am looking forward to… 
I hope you’ll have time to join me for 
dinner. 

Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök 

Véleménykérés, és arra 
reagálás 

What do you think? How do you like it? I think it is rather strange. I 
like it. 

Valaki igazának az elis-
merése és el nem ismeré-
se 

You are right. You are wrong.  

Egyetértés, egyet nem 
értés 

Do you agree? 
What’s your opinion? 
How do you feel about it?  

OK 
All right. 
I think he’s wrong/right. 

Tetszés, nem tetszés Do you like Greek food? 
What do you think of my boyfriend? 

I think it’s great. I don’t like it. 
He looks nice. 

Akarat, kívánság: Would you like a biscuit? I’d like an ice-cream, please. 

Képesség 
 

Can you speak French? 
Are you able to ride a horse? 

I can understand French. 
I am unable to ride a horse. 

Szükségesség Is that necessarily so? Do I have to...? Is it a 
must? For sure? 
 

People must sleep sometimes. 

Lehetőség It may rain.   
She might be late. 

 

Ígéret Will you come and meet me at the station? Don’t worry, I will. 
I promise to be there at five. 

Szándék, kívánság What would you like to do? 
Would you like to have a rest? 

I’d like to see that film 
I’d rather not go out tonight. 

Dicséret, kritika It’s great. It’s a good idea. It’s boring. 

Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs eszközök 
Dolgok, személyek meg-
nevezése, leírása 

What is it? 
What’s it in English? 
What is his house like? 

It’s…/ That’s…/ It’s a kind 
of…/It’s used for… 
It’s big and comfortable. 

Információkérés, -adás 
 

Are you all right? 
When are the guests coming? 

Yes, I am. 
At 6 p.m. 

Tudás, nemtudás Where is she? I have no idea. 

Egymást követő esemé-
nyek leírása 

What happened? 
 

First she finished lunch, then 
she phoned her friend and 
finally they all met at the cin-
ema. 

Bizonyosság, bizonyta-
lanság 

Do you think they will come? 
 
How old do you think she is? 

They will probably come. 
They might come, or they 
might not come. 
She can’t be very old. She 
must be 25. 

A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs eszközök 

Kérés és arra reagálás Can you give me a pen? 
 

Yes, sure. Yes, of course.  
I’m afraid I can’t. 
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Javaslat és arra reagálás Let’s go to the cinema tonight. Good idea. 

Meghívás és arra reagá-
lás 

Are you free on Tuesday? 
Let’s meet on Sunday. 

Yes, I am. 
Good idea. 

Kínálás és arra reagálás Have an orange.  
Here you are. 

Yes, please. No, thank you. 
Thank you. 

Interakcióban jellemző kommunikációs eszközök 

Megértés biztosítása Visszakérdezés, ismétléskérés Did you say the castle? 
Sorry, where does she live? 
Sorry, what did you say his 
name was? 

 Nem értés, magyarázatkérés, ma-
gyarázat értés ellenőrzése 

Sorry, I don’t understand. 
Could you understand? 
Am I making myself clear? 
Sorry, what does that mean? 

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

 Felkérés hangosabb, lassúbb be-
szédre 

Could you speak a little more 
slowly, please? 
Sorry, that was a bit too fast. 
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Tematikai egység 
A tanulók teljesítményének  

formatív vagy szummatív mérése 
2 óra 

 

JAVASLAT  

A mérés célja a további csoportos és egyéni fejlesztés irányának meghatározása 
− Három területen (hallott és olvasott szöveg értése és az íráskészség) végez-

zük. 
− A nyelvi jelentésre és ne a nyelvi formára koncentráljunk. 
− Az olvasott szöveg értését mérő feladatokban a szövegek lényegét kelljen 

megérteni a szövegösszefüggésre támaszkodva, vagy konkrét információt 
kelljen kikeresni a szövegből. 

− A feladatok fokozatosan nehezedő itemeket tartalmazzanak a minimumszint-
től az alapszint felé vezető skálán.  

− A szövegek a célcsoportok számára érdekesek, motiválók legyenek, olyan 
témakörökhöz kapcsolódjanak, melyek az elvégzett tananyagban megtalálha-
tók.  

− A feladatokhoz idegen nyelven egyszerűen megfogalmazott, közérthető utasí-
tásokat adjunk.  

− A feladatok mindegyike példával kezdődjön. 
− A párosításon alapuló feladatoknál a szükségesnél mindig több lehetőség kö-

zül kelljen az odaillőt kiválasztani.  

− A feladatlap a következő feladattípusokból állhat: reklámok, dalszövegek pá-
rosítása hiányzó mondatrésszel, felirat párosítása hellyel, címek párosítása 
szöveggel (pl. tévéműsor, mozifilmek), interjúkérdések párosítása válaszok-
kal, hiányos szöveg kiegészítése megadott szavakkal. 

 
 

A tanuló képes egyszerű hangzó szövegekből kiszűrni a lényeget és 
néhány konkrét információt. 
Képes ismerős témakörökben rövid, összefüggő szóbeli megnyilatko-
zásra egyszerű, begyakorolt mondatszerkezetek, betanult fordulatok, 
alapvető szókincs segítségével.  
Megért az ismerős témákról írt rövid szövegeket, különböző szövegtí-
pusoknak megfelelő egyszerű szövegekben megtalálja a szükséges 
információkat. 
 

 

 

 

A TOVÁBBHALADÁS 

FELTÉTELEI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A1 szintű nyelvtudás.  
A tanuló követi a célnyelvi óravezetést, megérti az ismerős szavakat és 
alapvető fordulatokat, amelyek a személyére, családjára vagy a közvetlen 
környezetében előforduló konkrét dolgokra vonatkoznak.  
Képes egyszerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt beszédfordulatokkal 
kommunikálni, személyes adatokra vonatkozó kérdéseket feltenni, és 
ezeket megválaszolni.  
Képes saját magához és közvetlen környezetéhez kötődő, ismert témákról 
röviden, önállóan beszélni egyszerű, begyakorolt fordulatokkal, szerkeze-
tekkel.  
Megérti az ismert neveket, szavakat, és az egyszerű szövegek egyszerű 
mondatait. Megérti az egyszerű leírások, üzenetek, útleírások gondolat-
menetét az ismerős szavak, esetleg képek segítségével.  
Képes minta alapján néhány közismert műfajban egyszerű és rövid, tény-
közlő szövegeket írni őt érdeklő, ismert témákról.  
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11–12. ÉVFOLYAM  

 
Az iskolarendszerű középfokú felnőttoktatásban a 10. évfolyam végére a heterogén ide-

gen nyelvi szintek kiegyenlítődnek, a tanulók a KER szerinti A2 szintről folytatják tanul-
mányaikat, és haladnak a B1 szint felé. Kiemelt fontosságú a tanulás tanítása, változatos 

nyelvtanulási stratégiák alkalmazása, mivel a tanulóknak a 12. évfolyam végére olyan 

tanulási képességekkel kell rendelkezniük, amelyek lehetővé teszik nyelvtudásuk önálló 

fenntartását és továbbfejlesztését további tanulmányaik vagy munkájuk során, egész 

életükön át.  

A tanulók motivációját növeli, ha a nyelvoktatás lehetőséget biztosít tantárgyi 

tartalmak célnyelvi feldolgozására és az infokommunikációs technológiák használatára. 

A 12. évfolyamon lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a tanulók megismerjék a nyel-
vi érettségi felépítését, követelményeit, és elsajátítsák az ezeknek megfelelő stratégi-
ákat; megismerjék az érettségi során használt értékelési szempontokat, és alkalmazni 
tudják azokat önértékeléseik során; illetve gyakorlatot szerezzenek az érettségi vizsga 
feladatainak megoldásában is. 

 

 

 

 
 

11. ÉVFOLYAM   ESTI (E) TAGOZAT  
 

 
72 óra, heti: 2 óra 

— Éves órakeret: 72 óra, ebből 
o Mérés-értékelés: 4 (2+2) óra 
o Fejlesztési feladatok megvalósítása: 61 óra 
o Szabadon felhasználható órakeret: 7* óra 
 

* 7 óra: a tantárgyi kerettanterv szabad órakerete 

Fejlesztési egység Beszédértés 

Előzetes tudás 

A tanuló főbb vonalaiban megérti a köznyelvi beszédet a számára rendszeresen elő-
forduló ismerős témákról.  
Megérti a legfontosabb információkat az aktuális eseményekről szóló vagy az érdek-
lődési köréhez kapcsolódó rádió- és tévéműsorokban, ha viszonylag lassan és érthető-
en beszélnek. 

A tematikai  
egység fejlesztési 

céljai 

Ismerős témákról szóló köznyelvi beszéd megértése főbb vonalaiban és egyes részle-
teiben 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 köréhez kapcsolódó témákról 
szólnak, ha viszonylag lassan és érthetően beszélnek. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Rádió- és tévéműsorok, hírek, riportok, filmjelenetek stb. 



 

 22

 

Fejlesztési egység Szóbeli interakció 

Előzetes tudás 
A tanuló felkészülés nélkül megbirkózik a mindennapi élet legtöbb helyzetével. 
Gondolatokat cserél, véleményt mond az érdeklődési körébe tartozó témákról.  
Boldogul a leggyakoribb kommunikációs helyzetekben. 
Stílusában próbál alkalmazkodni a kommunikációs helyzethez. 

A tematikai egység 
fejlesztési céljai 

Önálló boldogulás a mindennapi élet legtöbb, akár váratlan helyzetében is  
Gondolatok 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 megfogal-
mazás javítása, körülírás, szinonimák használata. 
A kommunikációs eszközök széles körének alkalmazása és reagálás azokra közismert nyelvi megfelelőik semle-
ges 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. 
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. 
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Fejlesztési egység Összefüggő beszéd 

Előzetes tudás A tanuló már változatosabban és részletesebben tudja bemutatni a családját, más em-
bereket, lakóhelyét, tanulmányait, iskoláját stb. 

A tematikai egység 
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 összekapcso-
lásával. Részletes élménybeszámoló az érzések és reakciók bemutatásával. Valóságos vagy elképzelt események 
részleteinek bemutatása. Könyv vagy film cselekményének összefoglalása és az ehhez kapcsolódó reakciók meg-
fogalmazása. Álmok, remények és ambíciók, történetek elmondása. Vélemények, tervek és cselekedetek rövid 
magyarázata. Rövid, begyakorolt megnyilatkozás ismerős témákról. Előre megírt, lényegre törő, követhető elő-
adás ismerős témáról.  Az összefüggő beszéd tervezése során új kombinációk, kifejezések begyakorlása, alkal-
mazása. Az összefüggő beszédben kompenzáció alkalmazása, például körülírás elfelejtett szó esetén. 
Ismerős kontextusokban a nyelvi norma követésére törekvő nyelvhasználat. A nyelvi eszközök rugalmas haszná-
lata a mondanivaló kifejezésére, ezek adaptálása kevésbé begyakorolt helyzetekben. A közlés magabiztos beve-
zetése, 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. 
 

Fejlesztési egység Olvasott szöveg értése 

Előzetes tudás 

A tanuló megérti a hétköznapi nyelven írt, érdeklődési köréhez kapcsolódó, lényegre 
törő szövegek fő gondolatait. Tudja, hogy a szövegek olvasásakor a helyzetnek megfe-
lelő stratégiákat kell alkalmaznia, és képes az ismeretlen elemek jelentését a szöveg-
környezet segítségével kikövetkeztetni. 

A tematikai egység 
fejlesztési céljai 

A nagyrészt közérthető nyelven írt, érdeklődési körhöz kapcsolódó, lényegre törő 
szövegek megértése. Az írott vélemény, érvelés követése, ezekből a lényeges részin-
formációk 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, köz-
nyelven írt magánlevelek megértése annyira, hogy sikeres írásbeli kommunikációt tudjon folytatni. Különböző 
eszközök egyszerű, világosan megfogalmazott használati utasításának megértése. Ismert témájú hivatalos levél-
ben 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 szö-
vegben. 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, prospek-
tus, műsorfüzet), játékszabályok, hagyományos és elektronikus levelek, újságcikkek (pl. hír, beszámoló, riport), 
internetes fórumok hozzászólásai, ismeretterjesztő szövegek, képregények, viccek egyszerű irodalmi szövegek. 
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Fejlesztési egység Írás 

Előzetes tudás 

A tanuló egyszerű, rövid, összefüggő szövegeket fogalmaz ismert, hétköznapi témák-
ról. 
Írásban beszámol eseményekről, élményeiről, érzéseiről, benyomásairól és véleményé-
ről; írásbeli interakciót kezdeményez, fenntartja és befejezi. 
Jegyzetet készít olvasott vagy hallott köznyelvi szövegből, illetve saját ötleteiről. 
Minták alapján rövid, lényegre törő szövegeket alkot az ismert műfajok főbb jellegze-
tességeinek és alapvető stílusjegyeinek követésével. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Részletesebb, összefüggő és tagolt szövegek fogalmazása ismert, hétköznapi és elvon-
tabb témákról. 
Eseményekről, élményekről, érzésekről, benyomásokról és véleményről írásbeli be-
számolás, 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 jel-
legzetességeinek 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 fő szerkezeti és stílusjegyeinek követése (pl. levélben/e-mailben megszólítás, záró 
formula; a formális és informális regiszterhez köthető néhány szókincsbeli és helyesírási sajátosság). 
Kreatív, önkifejező műfajokkal való kísérletezés (pl. vers, rap, rigmus, dalszöveg, rövid jelenet, paródia írása, 
illetve átírása). 
Írásos minták követése és aktuális tartalmakkal való megtöltésük. 
Kész szövegekből 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 leve-
lek, e-mailek vagy internes profilok. Tényszerű információt nyújtó, illetve kérő levelek és e-mailek; személyes 
információt, tényt, illetve tetszést/nemtetszést kifejező üzenetek, internetes bejegyzések; egyszerű cselekvéssort 
tartalmazó instrukciók. Egyszerű ügyintéző levelek/e-mailek (pl. tudakozódás, megrendelés, foglalás, visszaiga-
zolás); egyszerű, rövid történetek, elbeszélések, rövid jellemzések. Rövid leírások; jegyzetek; riportok, cikkek, 
esszék, felhívások, versek, rapszövegek, rigmusok, dalszövegek, rövid jelenetek, paródiák. 
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Tematikai egység A TANULÓK TELJESÍTMÉNYÉNEK  MÉRÉSE  2 óra 
 

Bemeneti mérés A tanulók előzetes tudásának azonosítása. 
 

TÉMAKÖRÖK A  11. ÉVFOLYAMRA  

Témák és kapcsolódási pontjaik Órakeret*  
Személyes vonatkozások, család 
A tanuló személye, életrajza, életének fontos 
állomásai. Személyes tervek. Családi élet, 
családi kapcsolatok. A családi élet mindennap-
jai, otthoni teendők. Egyén és család nálunk és 
a célországokban. 
 

Etika: társas kapcsolatok, generációk kapcsola-
ta 
Földrajz: a kulturális élet földrajzi alapjai, 
nyelvek és vallások, egyes meghatározó jelle-
gű országok; más népek kultúrái 
Magyar nyelv és irodalom: különböző kultúrák 
irodalma 

12 óra 
 

Ember és társadalom  

Emberek külső és belső jellemzése.  Baráti 
kör. Társas kapcsolatok. Női és férfi szerepek, 
ismerkedés, házasság. Felelősségvállalás má-
sokért, 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 célországok-
ban 

Etika: társas kapcsolatok, generációk kapcsola-
ta 
Magyar nyelv és irodalom: különböző kultúrák 
mítoszai, mondái; a reklám és a popzene új 
szóbeli költészete. Különböző kultúrák iro-
dalma 
Földrajz: a kulturális élet földrajzi alapjai, 
nyelvek és vallások, egyes meghatározó jelle-
gű országok; más népek kultúrái 
Informatika: számítógépen keresztül való 
kapcsolattartás, információ keresése, az infor-
matikai eszközöket alkalmazó média, az elter-
jedt infokommunikációs eszközök előnyei és 
kockázatai, a netikett alapjai, élőszóval kísért 
bemutatók és felhasználható eszközeik 

14 óra 
 

Környezetünk 
Az otthon, a lakóhely és környéke (a lakószo-
ba, a lakás, a ház bemutatása). A lakóhely 
nevezetességei, szolgáltatások, szórakozási 
lehetőségek. A városi és a vidéki élet összeha-
sonlítása. Növények és állatok a környeze-
tünkben. Időjárás, éghajlat. Környezetvédelem a 
szűkebb környezetünkben és globálisan. Mit tehe-
tünk környezetünkért és a természet megóvásáért, 
a fenntarthatóságért? 

Technika, életvitel és gyakorlat: fenntartható-
ság, környezettudatosság otthon és a lakókör-
nyezetben, víz és energia- takarékosság, újra-
hasznosítás. 

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

 

14 óra 
 

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, fontos-
sága. Az internet szerepe az iskolában, a tanu-
lásban. Az iskolai élet tanuláson kívüli esemé-
nyei. Iskolai hagyományok nálunk és a célor-
szágokban. 

Informatika: számítógépen keresztül való 
kapcsolattartás, információ keresése, az infor-
matikai eszközöket alkalmazó média, az elter-
jedt infokommunikációs eszközök előnyei és 
kockázatai, a netikett alapjai, élőszóval kísért 
bemutatók és felhasználható eszközeik 

14 óra 
 

A munka világa 
Foglalkozások és a szükséges kompetenciák, 
rutinok, kötelességek. Pályaválasztás, tovább-
tanulás vagy munkába állás. Önéletrajz, moti-
vációs levél, állásinterjú. 

Technika, életvitel és gyakorlat: pályaorientá-
ció és munka. 
 

14 óra 
 

* 7 óra: a tantárgyi kerettanterv szabad órakerete beépítésre került a témakörökbe 
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Tematikai egység A TELJESÍTMÉNY MÉRÉSE A 11. ÉVFOLYAMON  
 

2 óra 

JAVASLAT  

− A mérést három területen (olvasott és hallott szövegértés és az íráskészség) vé-
gezzük;  

− a nyelvi jelentésre és ne a nyelvi formára koncentráljunk; 
− az olvasott szöveg értését mérő feladatokban a szövegek lényegét kelljen megér-

teni a szövegösszefüggésre támaszkodva, vagy konkrét információt kelljen kike-
resni a szövegből;  

− a feladatok fokozatosan nehezedő itemeket tartalmazzanak a minimumszinttől az 
alapszint felé vezető skálán;  

− a szövegek a célcsoportok számára érdekesek, motiválók legyenek, olyan témakö-
rökhöz kapcsolódjanak, melyek az elvégzett tananyagban megtalálhatók;  

− a feladatokhoz idegen nyelven egyszerűen megfogalmazott, közérthető utasításo-
kat adjunk.  

− a feladatok mindegyike példával kezdődjön. 
− lényeges a párosításon alapuló feladatoknál, hogy a szükségesnél mindig több 

lehetőség közül kelljen az odaillőt kiválasztani.  
− A feladatlap az érettségi vizsgák feladattípusaiból állhatnak: olvasott/hallott szö-

veg értése: igaz-hamis-nincs a szövegben, feleletválasztós feladatok, párosítás, hi-
ányos szöveg, rövid válaszok, mondatkiegészítés, összekevert bekezdések; nyelv-
helyesség: feleletválasztós feladatok, szövegkiegészítés, szóképzés; íráskészség: 
rövid szöveg: képeslapírás, meghívás, üzenet; hosszabb szöveg: baráti levél, ér-
deklődő, panasz-, állásra jelentkező levél. 

 
 

TOVÁBBHALADÁS  
FELTÉTELEI  

(A fejlesztés várt 
eredményei a  
ciklus végén) 

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, érthe-
tő, a főbb pontok tekintetében tartalmilag pontos, stílusa megfele-
lő. 
Több műfajban képes részleteket is tartalmazó, összefüggő szöve-
geket fogalmazni ismert, hétköznapi és elvontabb témákról. Írás-
beli megnyilatkozásaiban megjelennek műfaji sajátosságok és kü-
lönböző stílusjegyek. 
Képes megérteni a gondolatmenet lényegét és egyes részinformáci-
ókat a nagyrészt közérthető nyelven írt, érdeklődési köréhez kap-
csolódó, lényegre törően megfogalmazott szövegekben.  
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           93 óra, heti: 3 óra 

 
Éves órakeret: 93 (62+31*) óra, ebből** 

o Mérés-értékelés (próbaérettségi): 4 óra 
o Fejlesztési feladatok megvalósítása: 84 óra 
o Szabadon felhasználható: 5 óra ***  

 

*A kerettanterv szabadon tervezhető óráiból heti +1 óra beépítésre került, új tananyag nélkül. 

**Tantárgyi tanterv eredeti ajánlása: 4 óra mérés + 52 óra fejlesztés + 6 óra szabad = 62 óra 

*** Szaktanár szabadon felhasználhatja (5 óra) 

 
 

Tematikai  
egység SZABADON FELHASZNÁLHATÓ ÓRAKERET  

Órakeret 
+ 5 óra 

 

JAVASLAT  

A szaktanár kompetenciája beosztani az 5 órát.  
Lehetőségek: 

• A tanulók előzetes tudásának felmérése 
• Szóbeli kommunikáció  
• Szituációs gyakorlatok 
• Hallás utáni szövegértés 
• Szóbeli érettségi (nyelvvizsga) szimulálása 
• Levél írása 
• Egyéb 

 
 

Fejlesztési egység Beszédértés 

Előzetes tudás 

A tanuló főbb vonalaiban megérti a köznyelvi beszédet a számára rendszeresen elő-
forduló ismerős témákról. Megérti a legfontosabb információkat az aktuális esemé-
nyekről szóló vagy az érdeklődési köréhez kapcsolódó rádió- és tévéműsorokban, ha 
viszonylag lassan és érthetően beszélnek. 

A tematikai egy-
ség fejlesztési cél-

jai 

Ismerős témákról szóló köznyelvi beszéd megértése főbb vonalaiban és egyes részle-
teiben 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 érdek-
lődési köréhez kapcsolódó témákról szólnak, ha viszonylag lassan és érthetően be-
szélnek. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Rádió- és tévéműsorok, hírek, riportok, filmjelenetek stb. 

12. ÉVFOLYAM 

(ESTI TAGOZAT) 
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Fejlesztési egység Szóbeli interakció 

Előzetes tudás 

A tanuló felkészülés nélkül megbirkózik a mindennapi élet legtöbb 
helyzetével. 
Gondolatokat cserél, véleményt mond az érdeklődési körébe tartozó 
témákról.  
Boldogul a leggyakoribb kommunikációs helyzetekben. 
Stílusában próbál alkalmazkodni a kommunikációs helyzethez. 

A tematikai egység 
fejlesztési céljai 

Önálló boldogulás a mindennapi élet legtöbb, akár váratlan helyzetében 
is  
Gondolatok cseréje, véleménynyilvánítás és érvelés az érdeklődési kör-
be tartozó és általános témákról is. A leggyakoribb kommunikációs for-
gatókönyvek ismerete és biztonsággal történő alkalmazása. Alkalmaz-
kodás 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, pél-
dául 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 mér-
legelése. 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). Interjú-
ban, konzultáción való részvétel kezdeményezése és információ megadás (pl. tünetek megadása orvos-
nál). Órai interakciókban, pármunkában való magabiztos részvétel. Ismerős témáról beszélgetés kez-
deményezése, 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. 
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. 
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Fejlesztési egység Összefüggő beszéd 

Előzetes tudás A tanuló már változatosabban és részletesebben tudja bemutatni a családját, más em-
bereket, lakóhelyét, tanulmányait, iskoláját stb. 

A tematikai egység 
fejlesztési céljai 

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

A fejlesztés tartalma 

Folyamatos megnyilatkozás az érdeklődési körnek megfelelő témákról a gondolatok lineáris összekapcsolásával. 
Elbeszélések vagy leírások lényegének összefoglalása folyamatos beszédben, a gondolatok lineáris összekapcso-
lásával. 
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, követhető előadás ismerős témáról.  
Az összefüggő beszéd tervezése során új kombinációk, kifejezések begyakorlása, alkalmazása. 
Az összefüggő beszédben kompenzáció alkalmazása, például körülírás elfelejtett szó esetén. 
Ismerős kontextusokban a nyelvi norma követésére törekvő nyelvhasználat. 
A nyelvi eszközök rugalmas használata a mondanivaló kifejezésére, ezek adaptálása kevésbé begyakorolt helyze-
tekben. 
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. 
 

Fejlesztési egység Olvasott szöveg értése 

Előzetes tudás 

A tanuló megérti a hétköznapi nyelven írt, érdeklődési köréhez kapcsolódó, lényegre 
törő szövegek fő gondolatait. 
Tudja, hogy a szövegek olvasásakor a helyzetnek megfelelő stratégiákat kell alkal-
maznia, és képes az ismeretlen elemek jelentését a szövegkörnyezet segítségével kikö-
vetkeztetni. 

A tematikai egység 
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, köz-
nyelven írt magánlevelek megértése annyira, hogy sikeres írásbeli kommunikációt tudjon folytatni. Különböző 
eszközök egyszerű, világosan megfogalmazott használati utasításának megértése. Ismert témájú hivatalos levél-
ben az elintézéshez szükséges információk megértése. Az egyszerű szövegfajták felépítésének felismerése, ezen 
ismeret alkalmazása a szövegértés során.  
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A feladat elvégzéséhez szükséges információk összegyűjtése a szöveg különböző részeiből, illetve több szöveg-
ből. Az egyszerű szövegfajták felépítésének felismerése, ezen ismeret alkalmazása a szövegértés során. Az isme-
retlen szavak jelentésének kikövetkeztetése a mondat megértett részei és a szövegösszefüggés alapján. Az auten-
tikus szövegek jellegéből fakadó ismeretlen fordulatok kezelése a szövegben. Felkészülés mindezek alkalmazá-
sára az érettségi vizsga feladatainak megoldása során. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 
Utasítások (pl. feliratok, használati utasítások), tájékoztató szövegek (pl. hirdetés, reklám, menetrend, prospek-
tus, műsorfüzet), játékszabályok, hagyományos és elektronikus levelek, újságcikkek (pl. hír, beszámoló, riport), 
internetes fórumok hozzászólásai, ismeretterjesztő szövegek, képregények, viccek egyszerű irodalmi szövegek. 
 

Fejlesztési egység Írás 

Előzetes tudás 

A tanuló egyszerű, rövid, összefüggő szövegeket fogalmaz ismert, hétköznapi 
témákról. Írásban beszámol eseményekről, élményeiről, érzéseiről, benyomá-
sairól és véleményéről; írásbeli interakciót kezdeményez, fenntartja és befeje-
zi. Jegyzetet készít olvasott vagy hallott köznyelvi szövegből, illetve saját ötle-
teiről. Minták alapján rövid, lényegre törő szövegeket alkot az ismert műfajok 
főbb jellegzetességeinek és alapvető stílusjegyeinek követésével. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

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

A fejlesztés tartalma 
Egyszerű, összefüggő, lényegre törő szöveg írása számos, érdeklődési köréhez tartozó, ismerős témá-
ban, 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. Vé-
leményt kifejező üzenet, komment írása (pl. internetes fórumon, blogban). Formanyomtatvány, kérdő-
ív 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 ellen-
őrzése, problémákra való rákérdezés, ill. problémák elmagyarázása. Az írás egyszerű tagolása: beveze-
tés, kifejtés, lezárás; bekezdések szerkesztése. Néhány egyszerű szövegkohéziós és figyelemvezető 
eszköz használata. Az alapvető írásbeli műfajok fő szerkezeti és stílusjegyeinek követése (pl. levél-
ben/e-mailben megszólítás, záró formula; a formális és informális regiszterhez köthető néhány szó-
kincsbeli és helyesírási sajátosság). Kreatív, önkifejező műfajokkal való kísérletezés (pl. vers, rap, 
rigmus, dalszöveg, rövid jelenet, paródia írása, illetve átírása). Írásos minták követése és aktuális tar-
talmakkal való megtöltésük. Kész szövegekből számára hasznos fordulatok kiemelése és saját írásában 
való alkalmazása. Irányított fogalmazási feladat kötött tartalmainak a fogalmazásban való megjeleníté-
se. Írásának tudatos ellenőrzése, javítása; félreértést okozó hibáinak korrigálása. A mondanivaló köz-
vetítése 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 bemutat-
kozó levelek, e-mailek vagy internes profilok. Tényszerű információt nyújtó, illetve kérő levelek és e-
mailek; személyes információt, tényt, illetve tetszést/nemtetszést kifejező üzenetek, internetes bejegy-
zések; egyszerű cselekvéssort tartalmazó instrukciók. Egyszerű ügyintéző levelek/e-mailek (pl. tuda-
kozódás, megrendelés, foglalás, visszaigazolás); egyszerű, rövid történetek, elbeszélések, rövid jellem-
zések. Rövid leírások; jegyzetek; riportok, cikkek, esszék, felhívások, versek, rapszövegek, rigmusok, 
dalszövegek, rövid jelenetek, paródiák. 
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TÉMAKÖRÖK ÉS KAPCSOLÓDÁSI PONTOK A 12. ÉVFOLYAMON   (Összesen 84 óra) 

Életmód 

Napirend, időbeosztás. Az egészséges élet-
mód (a helyes és a helytelen táplálkozás, a 
testmozgás szerepe az egészség megőrzésé-
ben, testápolás). Életünk és a stressz. Étkezési 
szokások a családban. Ételek, kedvenc ételek, 
sütés-főzés. Étkezés iskolai menzán, éttermek-
ben, 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, betegségmegelőzés, elsősegély. 18 óra 

 

Szabadidő, művelődés, szórakozás 

Szabadidős elfoglaltságok, hobbik. Színház, 
mozi, koncert, kiállítás stb. A művészetek 
szerepe a mindennapokban. Sportolás, ked-
venc sport, iskolai sport. Olvasás, rádió, tévé, 
videó, számítógép, internet. Az 
infokommunikáció szerepe a mindennapok-
ban. Kulturális és sportélet nálunk és más 
országokban. 

Földrajz: más népek kultúrái. 
Magyar nyelv és irodalom: különböző kultú-
rák 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 szere-
pe, sportágak jellemzői. 
Ének-zene: népzene, klasszikus zene, popze-
ne. Egyházi énekek 
Dráma és tánc: a szituáció alapelemei, be-
szédre késztetés, befogadás, értelmezés. 
Vizuális kultúra: művészi alkotások leírása, 
értelmezése. 

18 óra 
 

Utazás, turizmus 

A közlekedés eszközei, lehetőségei, a tömeg-
közlekedés, a kerékpáros közlekedés. Nyara-
lás itthon, illetve külföldön. Utazási előkészü-
letek, egy utazás megtervezése, megszervezé-
se. Az egyéni és a társas utazás előnyei és 
hátrányai. Turisztikai célpontok. Célnyelvi és 
más kultúrák. 

Technika, életvitel és gyakorlat: közlekedési 
ismeretek, közlekedésbiztonság, fenntartható-
ság, környezettudatosság a közlekedésben. 
Földrajz: a kulturális élet földrajzi alapjai, 
nyelvek és vallások, egyes meghatározó jelle-
gű országok 

 

18 óra 
 

Tudomány és technika 

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

Informatika: számítógépen keresztül való 
kapcsolattartás, információ keresése, az in-
formatikai eszközöket alkalmazó média, az 
elterjedt infokommunikációs eszközök elő-
nyei és kockázatai, a netikett alapjai, élőszó-
val kísért bemutatók és felhasználható eszkö-
zeik. 

18 óra 
 

Gazdaság és pénzügyek 

Családi gazdálkodás. A pénz szerepe a min-
dennapokban. Vásárlás, szolgáltatások (pl. 
posta, bank). Üzleti világ, fogyasztás, reklá-
mok. Pénzkezelés a célnyelvi országokban. 

Földrajz: A pénz. A tőke. Pénzpiacok. Gaz-
dasági szektorok. Szolgáltatások. Adósság. 

12 óra 
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KOMMUNIKÁCIÓS ESZKÖZÖK 11-12. ÉVFOLYAM (B1) 
A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs eszközök 

 Kezdeményezés és válasz 
 

Megszólítás Excuse me. Pardon? 

Köszönés How do you do?  
Good morning. 
Hello Tom. 
Hello, how are you? 
Hi! 

How do you do?  
Good morning. 
Hello Mary. 
Very well, thank you. And how about 
you? 
Hi! 

Elköszönés 
 
 
 
 

Goodbye. 
Bye-bye! 
Good night. 
Take care. 

Goodbye. 
Bye! 
See you! 
Good night. 
Thanks. Bye! 

Köszönet és arra reagálás Thanks. 
Thank you very much. 
Thanks a lot.  
It’s very kind of you. 

Not at all. 
You are welcome. 
No problem. 
Don’t mention it. 

Bemutatkozás, bemutatás My name is… 
May I/Can I/ Let me introduce myself. 
May I/Can/ Let me introduce you to 
Rosy?  

Hello. 
Hi!  
Pleased to meet you. Nice to meet 
you.  

Telefonon más személy 
kérése 

Can I speak to George, please? 
Could you put me through to Mrs Hamil-
ton, please? 

Yes, just a minute, please. 

Telefonálásnál elköszönés I’ll call back again later this evening. 
It was lovely to speak to you. 
Thanks for ringing. Bye! 

 
Bye! 

Üdvözletküldés Give my love / regards to… I will. 

Érdeklődés hogylét iránt és 
arra reagálás 

How are you feeling today? 
What’s the matter? 

Fine. / OK / All right. Much better, 
thanks. Not very well, I am afraid. 

Engedélykérés és reagálás: May I use your telephone? 
Do you mind if I open the window? 

Yes, go ahead. 
Not at all. 

Bocsánatkérés és arra 
reagálás 

I am sorry. I am very sorry. 
I beg your pardon 
 

That’s all right. 
It doesn’t matter. Never mind. 
 

Gratulációk, jókívánságok 
és arra reagálás 

Happy Christmas/New year/Birthday! 
Many happy returns (of the day) 
Congratulations! 
 

Happy Christmas /New Year/ Birth-
day! 
Thank you. 
Thank you, the same to you. 
 

Megszólítás személyes 
levélben 

Dear John,  

Elbúcsúzás személyes 
levélben 

Best wishes, 
Love (from), 
I am looking forward to hearing from you 
soon. 

 

Érzelmek és lelkiállapotok kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök 
Öröm, sajnálkozás, bánat Are you happy about that? 

 
 
 
What do you think of that? 
 

Great! 
I’m so glad/very happy. 
I’m glad to hear that. 
I’m so pleased that… 
Good for you. 
Congratulations. 
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How do you feel about that? I feel so happy for… 
I’m sorry to hear that. 
What a pity. 
Oh, no! 
Oh, dear! 
I feel so sorry for… 

Elégedettség, elégedetlen-
ség, bosszúság 

What do you think of…? 
Are you pleased with…? 
Are you happy with…? 
Are you satisfied with…? 

That’s fine/nice/not bad. 
That was fine/good/ nice  
I’m quite satisfied with… 
I’m quite happy with… 
I’m quite pleased with… 
It’s not good enough. 
That wasn’t very good. 

Csodálkozás Jane has lost her money. 
Tom is twenty. 
This is a book for you.  

How come? 
Is he? 
What a surprise! 

Remény What are you hoping for? 
What are you looking forward to? 

I am looking forward to… 
I hope you’ll have time to join me for 
dinner. 

Aggódás, félelem What’s the matter?  I am worried about my boyfriend 

Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök 
Véleménykérés, és arra 
reagálás 

What do you think? How do you like it? I think it is rather strange. I like 
it. 

Valaki igazának az elisme-
rése és el nem ismerése 

You are right. You are wrong.  

Egyetértés, egyet nem értés Do you agree? 
What’s your opinion? 
How do you feel about it?  

OK 
All right. 
I think he’s wrong/right. 

Érdeklődés, érdektelenség Are you interested in sports? I am interested in gardening. 
It doesn’t really bother me. 

Tetszés, nem tetszés Do you like Greek food? 
What do you think of my boyfriend? 

I think it’s great. I don’t like it. 
He looks nice. 

Dicséret, kritika You are really helpful.  

Akarat, kívánság Would you like a cake? I’d like an ice-cream, please. 

Képesség 
 

Can you speak French? 
Are you able to ride a horse? 

I can understand French. 
I am unable to ride a horse. 

Kötelezettség Must we fill in this form now? 
When do we have to leave? 

We must fill it in now. 
Right now. 

Szükségesség Is that necessarily so? 
 

People must sleep sometimes. 

Lehetőség It may rain.   
She might be late. 

 

Ígéret Will you come and meet me at the station? Don’t worry, I will. 
I promise to be there at five. 

Szándék, kívánság What would you like to do? 
Would you like to have a rest? 

I’d like to see that film 
I’d rather not go out tonight. 

Dicséret, kritika It’s great. It’s a good idea. It’s boring. 

Ítélet, kritika Do you approve of this action? That’s good/not bad / terrible. 

Szándék, terv Are you going to visit the Browns today? I’m planning to do so.  

Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs eszközök 
Dolgok, személyek 
megnevezése, leírása 

What is it? 
What’s it in English? 
What is his house like? 

It’s…/ That’s…/ It’s a kind 
of…/ It’s used for… 
It’s big and comfortable. 

Információ kérés, adás: 
 

Are you all right? 
When are the guests coming? 

Yes, I am. 
At 6 p.m. 

Tudás, nemtudás Where is she? I have no idea. 
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Események leírása What happened? 
 

First she finished lunch, then she 
phoned her friend and finally 
they all met at the cinema. 

Bizonyosság, bizonytalan-
ság 

Do you think they will come? 
 
How old do you think she is? 

They will probably come. They 
might come, or they might not 
come. 
She can’t be very old. She must 
be 25. 

A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs eszközök 
Kérés és arra reagálás Can you give me a pen? 

 
Do you have a pen by any chance? 

Yes, sure. Yes, of course.  
I’m afraid I can’t.  
I am afraid, I don’t. 

Javaslat és arra reagálás Let’s go to the cinema tonight. Good idea. 

Segítségkérés és arra való 
reagálás 

Will you do the washing up for me, please? Certainly. Not now. I am very 
busy. 

Segítség felajánlása I am going to the food-store. Shall I bring you 
something? 
I’ll do the ironing for you. 

No, thank you. 
That would be kind of you. 

Meghívás és arra reagálás Are you free on Tuesday? Let’s meet on Sun-
day. 

Yes, I am. Good idea. 

Kínálás és arra reagálás Have an orange.  
Here you are. 
Let me get you another drink. 
 

Yes, please. No, thank you. 
Thank you. 
 

Tanács és arra reagálás What shall I do?  
What do you recommend me? 

I think you should … 
I don’t think you should…. 

Interakcióban jellemző kommunikációs eszközök 
Megértés biztosítása Visszakérdezés, ismétléskérés Did you say the castle? 

Sorry, where does she live? 
Sorry, what did you say his 
name was? 

 Nem értés, magyarázatkérés, magyarázatértés 
ellenőrzése 

Sorry, I don’t understand. 
Could you understand? 
Am I making myself clear? 
Sorry, what does that mean? 

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

 Felkérés hangosabb, lassúbb beszédre Could you speak a little more 
slowly, please? 
Sorry, that was a bit too fast. 

Párbeszéd strukturálása: Beszédszándék jelzése, beszélgetés kezdése I’ll tell you what;  
I’ve just had a thought. 
The question is how many ……. 
The trouble is, that…. 

 Elemek összekapcsolása Put the blouse on first, and 
then… 
 

 Összefoglalás Well, to sum it up… 

 Beszélgetés lezárása Right…okay 
Well, it’s been nice talking to 
you. 
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A TELJESÍTMÉNY MÉRÉSE  
A 12. ÉVFOLYAMON   

  4 ÓRA 
 
 

A 12. évfolyamon a mérés lehetőséget ad arra, hogy a tanulók  megismerjék a  
nyelvi érettségi felépítését, követelményeit, és kipróbálják a gyakorlatban az ezeknek  

megfelelő stratégiákat; megismerjék az érettségi során használt értékelési szempontokat. 
 

A teljesítménymérés visszajelzést ad a tanítási-tanulási folyamat utolsó szakaszában az elért 

eredményekről, és fejlesztendő területekről. 

A mérésnek tartalmilag és formailag összhangban kell állnia az érettségi vizsga követel-

ményeivel.  
 
 

 

 

 

KÖVETELMÉNYEK A 

12. ÉVFOLYAM  
 VÉGÉN 

 

 

 

 

 

 

 

 

B1 nyelvi szint. 
A tanuló képes főbb vonalaiban és egyes részleteiben is 
megérteni  a köznyelvi beszédet  a számára ismerős té-
mákról. 
Képes önállóan boldogulni, véleményt mondani és érvelni a min-
dennapi élet legtöbb, akár váratlan helyzetében is. Stílusában és 
regiszterhasználatában alkalmazkodik a kommunikációs helyzet-
hez.  
Ki tudja magát fejezni a szintnek megfelelő szókincs és szerkeze-
tek segítségével az ismerős témakörökben. Beszéde folyamatos, 
érthető, a főbb pontok tekintetében tartalmilag pontos, stílusa 
megfelelő. 
Több műfajban képes részleteket is tartalmazó, összefüggő szöve-
geket fogalmazni ismert, hétköznapi és elvontabb témákról. Írás-
beli megnyilatkozásaiban megjelennek műfaji sajátosságok és 
különböző stílusjegyek. 
Képes megérteni a gondolatmenet lényegét és egyes részinformá-
ciókat a nagyrészt közérthető nyelven írt, érdeklődési köréhez 
kapcsolódó, lényegre törően megfogalmazott szövegekben.  
 

 

 



NÉMET NYELV 9.-12. ÉVFOLYAM  
(ESTI TAGOZAT ) 

 

 
 
 
Az iskolarendszerű középfokú felnőttoktatás 9–10. évfolyama a heterogén idegen 

nyelvi szintek kiegyenlítésének az időszaka. Azok a tanulók, akik korábban még nem tanul-
ták az idegen nyelvet, kezdő tanterv szerint haladnak az európai hatfokú skála második, A2 
szintje felé.  

Azok, akik már rendelkeznek idegen nyelvi ismeretekkel tudásuk felelevenítésével, fel-
zárkózással kezdik középiskolai tanulmányaikat, majd a közel azonos szint elérésével halad-
nak tovább az európai hatfokú skála második és harmadik szintje felé. A 10. osztály végére 
képzésben részt vevő minden egyes tanuló eléri minimum az A2 szintet. A célkitűzések si-
keres megvalósításának elengedhetetlen eszköze az intenzív készségfejlesztés, a differenciá-
lás, az egyéni szükségletek figyelembe vétele és a motiváció.  

A tanulók motivációját növelik a változatos interakciós formák, a nyelvi órák elfogadó 
légköre, a pozitív visszajelzések, a konstruktív támogatás, az átlátható értékelés, a tanulókat 
érdeklő tantárgyi tartalmak, valamint a kommunikációs és információs technológiák haszná-
lata. Tudatosítani kell a nyelvórai és az iskolán kívüli nyelvtanulás lehetőségeit, amelyek el-
engedhetetlenül szükségesek a kitűzött nyelvi szintek eléréséhez, valamint az önálló nyelv-
tanulóvá váláshoz. 

A tanórán kívüli idegennyelv-tanulást támogató tevékenységek kiemelten fontosak a 
felnőttoktatásban, mivel a képzés specifikus jellegéből adódóan a tanórák száma a nappali 
munkarendű képzés óraszámainál alacsonyabbak, amíg a kimeneti követelmény, az érettsé-
gi vizsga a nappali és az esti-levelező képzésben részt vevők számára azonos.  

Az önálló tanulás képességének kialakítása nélkülözhetetlen  
a sikeres érettségi vizsga érdekében! 

A táblázatokban megjelenő fejlesztési egységek (a hallott szöveg értése, szóbeli inter-
akció, összefüggő beszéd, az olvasott szöveg értése és az íráskészség) fejlesztése mindig in-
tegráltan történik, ahogy azok a valós kommunikációs helyzetekben előfordulnak. Ezért nem 
szerepelnek óraszámok a fejlesztési egységek mellett, és külön táblázat tartalmazza a téma-
köröket az óraszámokkal. A témakörök megismerését a tanterv az első két évre tervezi, év-
folyamonként öt-öt téma kerül feldolgozásra. A 11–12. évfolyamon a témák visszatérnek, 
folyamatosan bővülnek, és magasabb nyelvi szinten kerülnek feldolgozásra. A tanterv évfo-
lyamonkénti mérés-értékelést tervez, amely a 9. évfolyam elején egy diagnosztikus (feltáró) 
méréssel indul, amely a heterogén nyelvtudású tanulók sikeres felzárkóztatásához szükséges 
egyéni és csoportos fejlesztési terv elkészítéséhez biztosítja a szükséges információkat.  
A tanév folyamán formatív (fejlesztő) értékelések sorozata támogatja a folyamatos fejlődést, 
majd minden egyes tanév szummatív (minősítő) méréssel zárul. 
A 12. évfolyam befejezése előtt a tanulók próbaérettségivel készülnek az utolsó megmé-
rettetésre. 
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9. ÉVFOLYAM  

  ESTI (E) TAGOZAT  
 
 
 

72 óra, heti: 2 óra 
— Éves órakeret: 72 óra, ebből 

o Mérés-értékelés: 2+2 óra 
o Fejlesztési feladatok megvalósítása: 68 (61+7*) óra 

 
* 7 óra: a tantárgyi kerettanterv szabad órakerete 

Tematikai egység 
A TANULÓK TELJESÍTMÉNYÉNEK BEMENETI  

 DIAGNOSZTIKUS MÉRÉSE  2 óra  

Javaslat A tanulók előzetes tudásának azonosítása. 

 

Fejlesztési egység Beszédértés 

Előzetes tudás 
Az iskolán kívül, az iskoláztatás során szerzett tapasztalatok, ismeretek, készségek, 
motiváció. A tanuló már megért bizonyos célnyelvi fordulatokat, amelyek az anya-
nyelvében és környezetében is használatosak. 

A tematikai egység 
fejlesztési céljai 

Az eleinte nonverbális eszközökkel is támogatott célnyelvi óravezetés követése, a 
rövid, egyszerű tanári utasítások megértése; 
az ismerős témákhoz kapcsolódó egyszerű közlések és kérdések megértése; 
az egyszerű, konkrét, mindennapi helyzetekhez kapcsolódó közlésekből az alapvető 
fordulatok kiszűrése. 

A fejlesztés tartalma 

A rövid és egyszerű, az osztálytermi rutincselekvésekre, a közös munka megszervezésére vonatkozó tanári utasí-
tások megértése. 
Egyszerű, konkrét mindennapi szükségletekre vonatkozó kifejezések megértése az ismert témakörökhöz kapcso-
lódó, egyszerű szövegekben. 
Egyszerű instrukciók, útbaigazítások követése, egyszerű, személyes kérdések megértése. 
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 vonatko-
zóan.  
Alapvető stratégiák alkalmazása, például rövid hallott szövegben ismeretlen elemek jelentésének kikövetkezteté-
se; az ismert szavak, a beszédhelyzetre, a szereplőkre vonatkozó információk, a hallott szövegeket kísérő non-
verbális elemek (például képek, képsorok, tárgyak, testbeszéd, hanglejtés) felhasználása a szöveg megértéséhez. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Közlemények, párbeszédek, instrukciók, figyelmeztetések, útbaigazítások, kisfilmek, rajz- és animációs filmek, 
rövid részletek a médiából, egyszerű dalok, versek, találós kérdések, viccek. 
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Fejlesztési egység Szóbeli interakció 

Előzetes tudás Az iskolán kívül, és az iskoláztatás során szerzett tapasztalatok, ismeretek, készségek, 
motiváció. 

A tematikai egység 
fejlesztési céljai 

A beszédszándék kifejezése egyszerű nyelvi eszközökkel, bővülő szókinccsel és non-
verbális elemekkel támogatva; 
személyes adatokra vonatkozó kérdésfeltevés, és egyszerű nyelvi eszközökkel válasz-
adás a hozzá intézett kérdésekre; 
kommunikáció nagyon egyszerű, begyakorolt nyelvi panelekkel; 
törekvés a célnyelvi normához közelítő kiejtésre, intonációra és beszédtempóra. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Konkrét, egyszerű, mindennapos kifejezések megértése, ha a partner közvetlenül a tanulóhoz fordul, és lassan, 
ismétlésekkel beszél. A gondosan megfogalmazott, lassan elmondott kérdések és utasítások megértése, rövid, 
egyszerű útbaigazítások adása és követése. 
Részvétel egyszerű beszélgetésben szükség szerinti lassú ismétléssel, körülírással vagy módosítással. 
Egyszerű, az osztálytermi rutincselekvésekhez kapcsolódó kommunikáció. 
Beszédszándék kifejezése verbális és nonverbális eszközökkel (például bemutatkozás, bemutatás, valamint az 
üdvözlés és elköszönés alapvető formáinak használata, kérés, kínálás, érdeklődés mások hogyléte felől, reagálás 
hírekre). Egyszerű kérdések és állítások megfogalmazása, válaszadás, reagálás. 
Betanult beszédfordulatok alkalmazása, elemi információk kérésére és nyújtására például a tanulóról, beszélge-
tőpartneréről, lakóhelyről, a családtagok foglalkozásáról. A számok, árak, alapvető mennyiségek, idő kezelése. 
Érdeklődés árucikkek áráról, egyszerű vásárlási párbeszédek, néhány mondatos telefonbeszélgetések lebonyolítá-
sa. 
A beszélgetés strukturálásának néhány egyszerű eleme, például beszélgetés kezdeményezése, figyelemfelhívás. 
Egyszerű nyelvtani szerkezetek és mondatfajták betanult készletének szűk körű alkalmazása; szavak, illetve 
szócsoportok összekapcsolása nagyon alapvető lineáris kötőszavakkal. 
Nagyon rövid, különálló, többnyire előre betanult megnyilatkozások. 
Magyarázat, segítség, ismétlés kérése metakommunikációs eszközökkel. 
Metakommunikációs és vizuális eszközök használata a mondanivaló támogatására. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Rövid társalgás, rövid tranzakciós és informális párbeszédek, szerepjátékok, betanult jelenetek, információ hiá-
nyán illetve különbözőségén alapuló szövegek 
 

Fejlesztési egység Összefüggő beszéd 

Előzetes tudás 
Az iskolán kívül és az iskoláztatás során szerzett tapasztalatok, ismeretek, készségek, 
motiváció. 

A tematikai egység 
fejlesztési céljai 

Saját magához és közvetlen környezetéhez kötődő, ismert témákról egyszerű, begya-
korolt fordulatokkal rövid megnyilatkozások; 
munkájának egyszerű nyelvi eszközökkel történő bemutatása;  
a célnyelvi normához közelítő kiejtés, intonáció és beszédtempó alkalmazása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Ismerős, személyes témák (saját maga, család, iskola, ismerős helyek, emberek és tárgyak) leírása szóban. 
Rövid, egyszerű szövegek felolvasása és emlékezetből történő elmondása. Történet elmesélése, élménybeszámo-
ló, előre megírt szerep eljátszása egyszerű nyelvtani szerkezetekkel, mondatfajtákkal. Konkrét szituációkra vo-
natkozó, különálló szavakból és fordulatokból álló szókincs alkalmazása, ezek összekapcsolása az alapvető lineá-
ris kötőszavakkal. A helyes kiejtés gyakorlása autentikus hangzó anyag segítségével. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Rövid történetek, témakifejtés, dalszövegek, rapszövegek, rövid prezentációk és projektek csoportos bemutatása. 
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Fejlesztési egység Olvasott szöveg értése  

Előzetes tudás 

Az iskolán kívül és az iskoláztatás során szerzett tapasztalatok, ismeretek, készségek, 
motiváció. 
Különböző szövegfajták olvasásában való jártasság a tanuló anyanyelvén és az első 
idegen nyelven. 

A tematikai egység 
fejlesztési céljai 

Az ismert nevek, szavak és mondatok megértése egyszerű szövegekben; 
az egyszerű leírások, üzenetek, útleírások fő gondolatainak megértése az ismerős 
szavak, esetleg képek segítségével; 
egyszerű autentikus szöveg lényegének megértése, a szövegből néhány alapvető in-
formáció kiszűrése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Egyszerű, mindennapi szövegekben (például feliratokon) az ismerős nevek, szavak és egyszerű fordulatok, a 
nemzetközi és a más nyelven tanult szavak felismerése. 
Egyszerű információkat tartalmazó, rövid leíró szövegek fő gondolatának megértése, például hirdetésekben, 
plakátokon vagy katalógusokban. 
Egyszerű, írott, képekkel támogatott instrukciók követése. 
Egyszerű üzenetek, például képeslapok szövegének megértése. 
Nyomtatványok, űrlapok személyes adatokra vonatkozó kérdéseinek megértése. 
Egyszerű, írásos útbaigazítások, útleírások követése. 
Az alapvető olvasási stratégiák alkalmazása, például az ismerős nevek, szavak és alapvető fordulatok összekap-
csolása, szükség esetén a szöveg különböző részeinek újraolvasása, a szövegekhez kapcsolódó képek, képaláírá-
sok, címek, a vizuális információk felhasználása a szöveg megértéséhez. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Hirdetések, reklámok, plakátok, névjegykártyák, feliratok, versek, dalszövegek, újságfőcímek, könyv- és filmcí-
mek, szöveges karikatúrák, képregények, viccek, nagyon egyszerű katalógusok, nyomtatványok, egyszerű üzene-
tek, útleírások, képeslapok. 
 

Fejlesztési egység Íráskészség 

Előzetes tudás 
Az iskolán kívül és az iskoláztatás során szerzett tapasztalatok, ismeretek, készségek, 
motiváció. Bizonyos írásbeli műfajok és jellegzetességeik ismerete. Az írást illetően 
esetleg már kialakult attitűdök. 

A tematikai egység 
fejlesztési céljai 

Ismert témáról rövid, egyszerű mondatok írása; írásban személyes adatokra vonatkozó 
egyszerű kérdésekre válaszadás; minta alapján néhány közismert műfajban egyszerű 
és rövid, tényközlő szövegek írása őt érdeklő, ismert témákról. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Szavak és rövid, jól olvasható szövegek másolása. Lista írása. 
Egyszerű fordulatok és mondatok írása a legegyszerűbb nyelvi szerkezetek használatával (például hol lakik, mit 
csinál a tanuló vagy mások). Adatok kérése és megadása írásban (például számok, dátumok, időpont, név, nem-
zetiség, cím, életkor); formanyomtatványok kitöltése. Rövid, egyszerű üdvözlő szöveg, üzenet írása. 
Személyes információt, tényt, tetszést vagy nemtetszést kifejező rövid üzenet, komment írása (például internetes 
fórumon, blogban). Egyszerű levél, e-mail írása a legfontosabb formai elemek betartásával (például címzés, a 
kommunikáció tárgyának megjelölése, a címzett megszólítása, búcsúzás). Kreatív, önkifejező műfajokkal való 
kísérletezés (például listavers, rapszöveg, rigmus, dalszöveg, rövid jelenet) írása, illetve átírása. Egyszerű írásos 
minták követése, aktuális, konkrét és egyszerű tartalmakkal való megtöltése. Kész szövegekből hasznos fordula-
tok kiemelése, alkalmazása. A mondanivaló közvetítése egyéb vizuális eszközökkel (például nyilazás, kiemelés, 
központozás, internetes/SMS rövidítés, emotikon, rajz, ábra, térkép, kép). 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Hagyományos és elektronikus nyomtatványok, űrlapok, listák, hagyományos és elektronikus képeslapok, 
poszterszövegek, képaláírások, üzenetek, SMS-ek/MMS-ek, levelek, e-mailek vagy internes profilok, üzenetek, 
internetes bejegyzések, instrukciók, versek; rapszövegek, rigmusok, dalszövegek, jelenetek. 

 



NÉMET NYELV  

 5 

FELZÁRKÓZÁS , SZINTRE HOZÁS  
 

Fejlesztési egység Beszédértés 

Előzetes tudás Célnyelvi óravezetés megértése, egyszerű, rövid, hangzó szövegekhez kapcsolódó 
feladatok megoldása. 

A tematikai egység 
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 beszédfordula-
tok felismerése, és ezekből következtetés a szövegek témájára, tartalmára; az ismert 
témakörökben elhangzó szövegekben a beszélők gondolatmenetének követése; a lé-
nyeg és néhány alapvető információ kiszűrése az ismert témakörökben elhangzó szö-
vegekből, részben önállóan, részben a megértést segítő, változatos feladatokra támasz-
kodva; néhány, a megértést segítő alapvető stratégia egyre önállóbb alkalmazása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

A gazdagodó nyelvi eszközökkel megfogalmazott célnyelvi óravezetés követése (osztálytermi rutincselekvések, 
a közös munka megszervezése, eszközhasználat). Az ismert témákhoz kapcsolódó rövid kérések és megállapítá-
sok megértése. A rövid, egyszerű autentikus szövegek aktív követése. 
A tanult nyelvi elemek felismerése. A szöveg lényegének vagy néhány konkrét információ kiszűrése. 
A beszélők gondolatmenetének kiszűrése ismert témakörökben elhangzó rövid, egyszerű szövegekben. 
A célnyelvi normának megfelelő vagy ahhoz közelítő kiejtéssel, a tanuló nyelvi szintjéhez igazított tempóban 
beszélők megértése, ha szükség esetén szüneteket tartva és a lényegi információkat megismételve beszélnek. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Könnyűzenei vagy popdalok, képekkel illusztrált történetek, kisfilmek, a célnyelvi kultúrát bemutató multimédi-
ás anyagok, egyéb hangzó anyagok; tanárral, tanulótársakkal, tanári beszéd, interaktív feladatok. 
 

Fejlesztési egység Szóbeli interakció 

Előzetes tudás Egyszerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt beszédfordulatokkal folytatott kommuniká-
ció. 

A tematikai egység 
fejlesztési céljai 

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; 
törekvés a célnyelvi normához közelítő kiejtésre, intonációra és beszédtempóra. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

A tanuló képes tudatosan megválasztott nonverbális elemekkel támogatott mondanivaló kifejezésére, egyre bő-
vülő szókinccsel, begyakorolt beszédfordulatokkal, egyszerű nyelvi eszközökkel. Egyszerű, tényszerű informá-
ciókérés és adás. Egyszerű nyelvi eszközökkel ki tudja fejezni érzéseit, véleményét és gondolatait, illetve rá tud 
kérdezni ezekre. Ismert témákhoz, mindennapi helyzetekhez vagy osztálytermi szituációkhoz kapcsolódó, egy-
szerű nyelvi eszközökkel kérdések és felszólítások, reagálás megfogalmazása. Részvétel ismert témákhoz, min-
dennapi helyzetekhez kapcsolódó rövid párbeszédben, beszélgetésben. Meg tudja kérni beszélgetőpartnerét, hogy 
ismételje meg mondandóját, vagy magyarázza meg azt. Kiejtése legalább annyira érthető, hogy beszélgetőpartne-
re többnyire követni tudja, amit mond. Szükség esetén a saját mondanivalójának átfogalmazása, leegyszerűsítése 
a kommunikáció fenntartása érdekében. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

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

Előzetes tudás Felkészülés után rövid szövegek elmondása. 

A tematikai egység 
fejlesztési céljai 

Rövid, de egyre bővülő szókincs, egyszerű beszédfordulatok alkalmazásával, össze-
függő 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 legfonto-
sabb stratégiák alkalmazása; a célnyelvi normához közelítő kiejtés, intonáció és be-
szédtempó alkalmazása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Felkészülés után egyszerű nyelvi elemeket használva beszélni tud ismert témákról, mesélni tud élményeiről, 
vagy össze tud foglalni egy-egy rövid történetet, egyszerű nyelvi szerkezetekkel el tud játszani előre megírt sze-
repeket. Minta alapján összefüggő szövegalkotás szavak, szócsoportok, cselekvéssorok összekapcsolásával, 
egyszerű kötőszavakkal (pl. és, de, azután), illetve magyarázatok, indoklások, ok-okozati kapcsolatok kifejezése 
kötőszavakkal (pl. mert, ezért, tehát). Önálló vagy csoportban létrehozott alkotás rövid bemutatása és értékelése. 
Tanári példa vagy autentikus hangzóanyag meghallgatás után a célnyelvi normához közelítő kiejtéssel el tudja 
ismételni a szöveget. 

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 Közös feldolgozást követően egyszerű olvasott szövegek lényegének, tartalmának 
megértése. 

A tematikai egység 
fejlesztési céljai 

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

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

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

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Ismeretterjesztő szövegek, egyszerűsített irodalmi szövegek, rövid történetek, dalszövegek, cikkek és honlapok, 
útleírások, hirdetések, plakátok, hagyományos és elektronikus nyomtatványok, internetes fórumok hozzászólásai, 
képregények, egyszerű üzenetek, képeslapok, feliratok, étlap, menetrend, egyszerű biztonsági előírások, magán-
levelek. 
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Fejlesztési egység Íráskészség 

Előzetes tudás Ismert témáról rövid, egyszerű mondatok írása; mintát követve különböző műfajú és a 
célcsoport érdeklődésének megfelelő témájú szövegek alkotása. 

A tematikai egység 
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 köve-
tése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Képes szavak és rövid szövegek diktálás utáni leírása. 
Egyszerű szerkezetű, összefüggő mondatalkotás a közvetlen környezetével kapcsolatos témákról, különböző 
szövegtípusok létrehozása (pl. leírás, élménybeszámoló, párbeszéd). 
Kommunikációs céllal egyszerű szövegalkotás (pl. levél, üzenet, blogbejegyzés, fórumbejegyzés). Egyszerű 
írásos minták követése és aktuális, konkrét és személyes tartalmak kifejezése.  Gondolatai összekapcsolása egy-
szerű kötőszavakkal (pl. és, vagy, mert, de, ezért, azután). 
A gyakori írásbeli műfajok legalapvetőbb szerkezeti és stílusjegyeinek ismerete, saját írásmű létrehozása (pl. 
megszólítás levélben, e-mailben, záróformula). 
Mindennapi, ismerős témákhoz kapcsolódó feljegyzések készítése. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Leírás, felirat, utasítás, képeslap, üdvözlőkártya, meghívó, üzenet, SMS, e-mail, levél, adatlap, bejegyzés, dal-
szöveg. 
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TÉMAKÖRÖK A 9. ÉVFOLYAMRA  

Témák és kapcsolódási pontjaik Órakeret 

Személyes vonatkozások, család  
A tanuló személye, életrajza, életének fontos 
állomásai. Személyes tervek. Családi élet, 
családi kapcsolatok. A családi élet mindennap-
jai, otthoni teendők. Egyén és család nálunk és 
a célországokban 

Etika: társas kapcsolatok, generációk kapcsola-
ta 

Földrajz: a kulturális élet földrajzi alapjai, 
nyelvek és vallások, egyes meghatározó jelle-
gű országok 

Földrajz: más népek kultúrái 
Magyar nyelv és irodalom: különböző kultúrák 
irodalma 

 

12 óra 
 

Ember és társadalom  
Emberek külső és belső jellemzése. Baráti kör. 
Társas kapcsolatok. Női és férfi szerepek, 
ismerkedés, házasság. Felelősségvállalás má-
sokért, 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 célországok-
ban. 

Etika: társas kapcsolatok, generációk kapcsola-
ta 
Magyar nyelv és irodalom: különböző kultúrák 
mítoszai, mondái; a reklám és a popzene új 
szóbeli költészete. 
Földrajz: a kulturális élet földrajzi alapjai, 
nyelvek és vallások, egyes meghatározó jelle-
gű országok 
Földrajz: más népek kultúrái 
Magyar nyelv és irodalom: különböző kultúrák 
irodalma 
Informatika: számítógépen keresztül való 
kapcsolattartás, információ keresése, az infor-
matikai eszközöket alkalmazó média, az elter-
jedt infokommunikációs eszközök előnyei és 
kockázatai, a netikett alapjai, élőszóval kísért 
bemutatók és felhasználható eszközeik 

14 óra 
 

Környezetünk 
Az otthon, a lakóhely és környéke (a lakószo-
ba, a lakás, a ház bemutatása). A lakóhely 
nevezetességei, szolgáltatások, szórakozási 
lehetőségek. A városi és a vidéki élet összeha-
sonlítása. Növények és állatok a környeze-
tünkben. Időjárás, éghajlat. Környezetvédelem a 
szűkebb környezetünkben és globálisan. Mit tehe-
tünk környezetünkért és a természet megóvásáért, 
a fenntarthatóságért? 

Technika, életvitel és gyakorlat: testi és lelki 
egészség, balesetek megelőzése, egészséges 
ételek 
Technika, életvitel és gyakorlat: fenntartható-
ság, környezettudatosság otthon és a lakókör-
nyezetben, víz és energia- takarékosság, újra-
hasznosítás. 
Biológia-egészségtan: élőhely, életközösség, 
védett természeti érték, változatos élővilág. 
 

14 óra 
 

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, fontos-
sága. Az internet szerepe az iskolában, a tanu-
lásban. Az iskolai élet tanuláson kívüli esemé-
nyei. Iskolai hagyományok nálunk és a célor-
szágokban 

Informatika: számítógépen keresztül való 
kapcsolattartás, információ keresése, az infor-
matikai eszközöket alkalmazó média, az elter-
jedt infokommunikációs eszközök előnyei és 
kockázatai, a netikett alapjai, élőszóval kísért 
bemutatók és felhasználható eszközeik 

14 óra 
 

A munka világa 
Foglalkozások és a szükséges kompetenciák, 
rutinok, kötelességek. Pályaválasztás, tovább-
tanulás vagy munkába állás. Önéletrajz, moti-
vációs levél, állásinterjú. 

Technika, életvitel és gyakorlat: pályaorientá-
ció és munka. 

 

14 óra 
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KOMMUNIKÁCIÓS ESZKÖZÖK  A1  
Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs eszközök 

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

Köszönet és arra reagálás Danke! Bitte! 

Bemutatkozás  Ich heiße Martin. 

Megszólítás  Entschuldigung, ich gehe jetzt. 

Érdeklődés hogylét iránt és arra reagálás Wie geht’s dir? Danke, prima. Und dir? 

Bocsánatkérés és arra reagálás Entschuldigung! Kein Problem! 

Gratuláció, jókívánságok és arra reagálás Herzlichen Glückwunsch zum…! Danke. Fröhli-
che Weihnachten. 

Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök 
Véleménykérés és arra reagálás Magst du Mathe? Ja. 

Valaki igazának az elismerése és el nem 
ismerése 

Da hast du (nicht) Recht! 

Egyetértés, egyet nem értés Ja, das stimmt! Das stimmt aber nicht!  

Tetszés, nemtetszés Das finde ich gut / blöd/ toll! 
Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs eszközök 

Dolgok, személyek megnevezése, leírása Das ist mein Bruder.… Meine Mutter ist schön. 

Információkérés, információadás Wie ist das Zimmer? Prima. /Wie alt bist du? 12. 

Igenlő vagy nemleges válasz ja, nein, nicht, Ich bin nicht dumm!  

Tudás, nem tudás Ich weiß (nicht). 
A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs eszközök 

Kérés Ein Buch, bitte! 

Javaslat és arra reagálás Möchtest du einen Tee? Ja, gerne!  

Meghívás és arra reagálás Kommst du? Ja. Nein, leider nicht.. 

Kínálás és arra reagálás Noch ein Stück Kuchen? Ja, bitte. Nein, danke. 
Interakcióban jellemző kommunikációs eszközök 

Visszakérdezés Wie bitte?  

Nem értés  Ich verstehe nicht.  

Betűzés kérése, betűzés Buchstabiere bitte. 
Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs eszközök 

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

Köszönet és arra reagálás Danke! Bitte! 

Bemutatkozás  Ich heiße Martin. 

Megszólítás  Entschuldigung, ich gehe jetzt. 

Érdeklődés hogylét iránt és arra reagálás Wie geht’s dir? Danke, prima. Und dir? 

Bocsánatkérés és arra reagálás Entschuldigung! Kein Problem! 

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

Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök 
Véleménykérés és arra reagálás Magst du Mathe? Ja. 

Valaki igazának az elismerése és el nem 
ismerése 

Da hast du (nicht) Recht! 
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Egyetértés, egyet nem értés Ja, das stimmt! Das stimmt aber nicht!  

Tetszés, nemtetszés Das finde ich gut / blöd/ toll! 
Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs eszközök 

Dolgok, személyek megnevezése, leírása Das ist mein Bruder.… Meine Mutter ist schön. 

Infrmációkérés, információadás Wie ist das Zimmer? Prima. /Wie alt bist du? 
12. 

Igenlő vagy nemleges válasz ja, nein, nicht, Ich bin nicht dumm!  

Tudás, nem tudás Ich weiß (nicht). 
A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs eszközök 

Kérés Ein Buch, bitte! 

Javaslat és arra reagálás Möchtest du einen Tee? Ja, gerne!  

Meghívás és arra reagálás Kommst du? Ja. Nein, leider nicht.. 

Kínálás és arra reagálás Noch ein Stück Kuchen? Ja, bitte. Nein, danke. 
Interakcióban jellemző kommunikációs eszközök 

Visszakérdezés Wie bitte?  

Nem értés  Ich verstehe nicht.  

Betűzés kérése, betűzés Buchstabiere bitte. 

FOGALOMKÖRÖK A1 
Cselekvés, történés, létezés kifejezése 
 jelenidejűség Präsens Ich bin heute zu Hause. Die 

Sonne scheint schön. 

  Präsens mit 
Vokalwechsel, trenn-
bare Verben 

Der Zug fährt gleich ab. 
.  
Er liest das Buch. 

 múltidejűség Präteritum (csak: 
haben, sein) 
 

Er hatte ein Fahrrad. 
Ich war schon in England. 

 jövőidejűség Futur (mit Präsens) Ich bleibe morgen zu 
Hause. 

Birtoklás kifejezése 
  haben 

 
Ich habe einen Bruder.  

  Possessivpronomen Das ist meine Familie. 

Térbeli viszonyok 
 irányok, hely-

meghatározás  
 hier, dort, links, rechts 

oben, unten, hinten… 
Mein Schreibtisch steht 
links. 

Időbeli viszonyok 
 gyakoriság Wie oft? 

selten, manchmal, 
oft, immer, nie 

Ich spiele oft mit Peter. 

 időpont in, um, am, wann? im Winter, um 8 Uhr, am 
Freitag 

Mennyiségi viszonyok 
 számok  eins, zwei 
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 határozott meny-
nyiség 

 eine Portion Pommes 

 határozatlan 
mennyiség 

alles, viel, wenig, 
nichts 

Ich lerne viel, und ich habe 
wenig Zeit. 

Min őségi viszonyok 
  Wie? Ich bin zufrieden. Das finde 

ich prima. 
Modalitás  möchte Ich möchte ein Eis. 

 felszólítás  Komm morgen wieder! 
Spielt Tennis! 

Esetviszonyok névszók a mon-
datban 

Nominativ, Akkusativ Er zeichnet Bilder. 
Grete fragt uns, nicht ihn. 

Szövegösszetartó 
eszközök 

kötőszók 
névmások 

 
 
 
 

und/oder/aber/denn 
das 
ich, mich, mein 
dieser 
man 
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Tematikai egység 
A tanulók teljesítményének 

 formatív vagy szummatív mérése 
2 óra 

 

JAVASLAT  

A teljesítménymérés visszajelzést ad a tanítási-tanulási folyamat egy adott 
szakaszában elért eredményekről, és segít a továbblépésben, másrészt alapot 
szolgáltat az egyes tanulók önmagukhoz és tanulótársaikhoz viszonyított telje-
sítményének értékeléséhez. A mérésnek tartalmilag és formailag összhang-
ban kell állnia a tanítás tartalmával és módszereivel. (Csak azt mérhetjük, 
amit megtanítottunk, és csak úgy mérhetünk, ahogy tanítottunk.) A tanulókat 
minden esetben tájékoztatni kell a mérés céljáról/céljairól, tartalmá-
ról/tartalmairól és az értékelés szempontjairól. 
A mérésnek és értékelésnek egyértelműen tükröznie kell azt a szemléletet, 
hogy a mérés célja az elsajátított ismeretek, készségek azonosítása.  
A tanulónak lehetőséget kell kapni a felkészülésre, s ha indokolt, a javí-
tásra is. 
A mérés célja a további csoportos és egyéni fejlesztés irányának meghatározá-
sa 

− Három területen (hallott és olvasott szöveg értése és az íráskészség) 
végezzük. 

− A nyelvi jelentésre és ne a nyelvi formára koncentráljunk. 
− Az olvasott szöveg értését mérő feladatokban a szövegek lényegét kell-

jen megérteni a szövegösszefüggésre támaszkodva, vagy konkrét infor-
mációt kelljen kikeresni a szövegből. 

− A feladatok fokozatosan nehezedő itemeket tartalmazzanak a minimum-
szinttől az alapszint felé vezető skálán.  

− A szövegek a célcsoportok számára érdekesek, motiválók legyenek, 
olyan témakörökhöz kapcsolódjanak, melyek az elvégzett tananyagban 
megtalálhatók.  

− A feladatokhoz idegen nyelven egyszerűen megfogalmazott, közérthető 
utasításokat adjunk.  

− A feladatok mindegyike példával kezdődjön. 
− A párosításon alapuló feladatoknál a szükségesnél mindig több lehető-

ség közül kelljen az odaillőt kiválasztani.  
− A feladatlap a következő feladattípusokból állhat: reklámok, dalszöve-

gek párosítása hiányzó mondatrésszel, felirat párosítása hellyel, címek 
párosítása szöveggel (pl. tévéműsor, mozifilmek), interjúkérdések páro-
sítása válaszokkal, hiányos szöveg kiegészítése megadott szavakkal. 

− A szóbeli mérést tanulópárokban, kis csoportban is elvégezhetjük: a) 
párbeszéd: interakció az átvett témakörök alapján, b) egy téma önálló 
bemutatása 10-15 egyszerű mondattal. 

 

A TOVÁBBHALADÁS 

FELTÉTELEI  

 

A1 szintű nyelvtudás. 
A tanuló képes egyszerű hangzó szövegekből kiszűrni a lényeget és 
néhány konkrét információt. 
Képes ismerős témakörökben rövid, összefüggő szóbeli megnyilat-
kozásra egyszerű, begyakorolt mondatszerkezetek, betanult fordu-
latok, alapvető szókincs segítségével.  
Megért az ismerős témákról írt rövid szövegeket, különböző szö-
vegtípusoknak megfelelő egyszerű szövegekben megtalálja a szük-
séges információkat. 
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10. ÉVFOLYAM  

ESTI (E) TAGOZAT  
 

 
72 óra, heti: 2 óra 

 
— Éves órakeret: 72 óra, ebből 

o Mérés-értékelés: 4 (2+2*) óra 
o Fejlesztési feladatok megvalósítása: 68 (63+5*) óra 

 
* 7 óra: a tantárgyi kerettanterv szabad órakerete 

Tematikai egység 
A TANULÓK TELJESÍTMÉNYÉNEK BEMENETI  

 DIAGNOSZTIKUS MÉRÉSE  2 óra  

Javaslat A tanulók előzetes tudásának meghatározása. 

 

Fejlesztési egység Beszédértés 

Előzetes tudás 
Az iskolán kívül, az iskoláztatás során szerzett tapasztalatok, ismeretek, készségek, 
motiváció. A tanuló már megért bizonyos célnyelvi fordulatokat, amelyek az anya-
nyelvében és környezetében is használatosak. 

A tematikai egység 
fejlesztési céljai 

Az eleinte nonverbális eszközökkel is támogatott célnyelvi óravezetés követése, a 
rövid, egyszerű tanári utasítások megértése; 
az ismerős témákhoz kapcsolódó egyszerű közlések és kérdések megértése; 
az egyszerű, konkrét, mindennapi helyzetekhez kapcsolódó közlésekből az alapvető 
fordulatok kiszűrése. 

A fejlesztés tartalma 

A rövid és egyszerű, az osztálytermi rutincselekvésekre, a közös munka megszervezésére vonatkozó tanári utasí-
tások megértése. 
Egyszerű, konkrét mindennapi szükségletekre vonatkozó kifejezések megértése az ismert témakörökhöz kapcso-
lódó, egyszerű szövegekben. 
Egyszerű instrukciók, útbaigazítások követése, egyszerű, személyes kérdések megértése. 
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 vonatko-
zóan.  
Alapvető stratégiák alkalmazása, például rövid hallott szövegben ismeretlen elemek jelentésének kikövetkezteté-
se; az ismert szavak, a beszédhelyzetre, a szereplőkre vonatkozó információk, a hallott szövegeket kísérő non-
verbális elemek (például képek, képsorok, tárgyak, testbeszéd, hanglejtés) felhasználása a szöveg megértéséhez. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Közlemények, párbeszédek, instrukciók, figyelmeztetések, útbaigazítások, kisfilmek, rajz- és animációs filmek, 
rövid részletek a médiából, egyszerű dalok, versek, találós kérdések, viccek. 
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Fejlesztési egység Szóbeli interakció 

Előzetes tudás Az iskolán kívül, és az iskoláztatás során szerzett tapasztalatok, ismeretek, készségek, 
motiváció. 

A tematikai egység 
fejlesztési céljai 

A beszédszándék kifejezése egyszerű nyelvi eszközökkel, bővülő szókinccsel és non-
verbális elemekkel támogatva; személyes adatokra vonatkozó kérdésfeltevés, és egy-
szerű nyelvi eszközökkel válaszadás a hozzá intézett kérdésekre; kommunikáció na-
gyon egyszerű, begyakorolt nyelvi panelekkel; törekvés a célnyelvi normához közelítő 
kiejtésre, intonációra és beszédtempóra. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Konkrét, egyszerű, mindennapos kifejezések megértése, ha a partner közvetlenül a tanulóhoz fordul, és lassan, 
ismétlésekkel beszél. A gondosan megfogalmazott, lassan elmondott kérdések és utasítások megértése, rövid, 
egyszerű útbaigazítások adása és követése. Részvétel egyszerű beszélgetésben szükség szerinti lassú ismétléssel, 
körülírással vagy módosítással. Egyszerű, az osztálytermi rutincselekvésekhez kapcsolódó kommunikáció. 
Beszédszándék kifejezése verbális és nonverbális eszközökkel (például bemutatkozás, bemutatás, valamint az 
üdvözlés és elköszönés alapvető formáinak használata, kérés, kínálás, érdeklődés mások hogyléte felől, reagálás 
hírekre). Egyszerű kérdések és állítások megfogalmazása, válaszadás, reagálás. 
Betanult beszédfordulatok alkalmazása, elemi információk kérésére és nyújtására például a tanulóról, beszélge-
tőpartneréről, lakóhelyről, a családtagok foglalkozásáról. A számok, árak, alapvető mennyiségek, idő kezelése. 
Érdeklődés árucikkek áráról, egyszerű vásárlási párbeszédek, néhány mondatos telefonbeszélgetések lebonyolítá-
sa. A beszélgetés strukturálásának néhány egyszerű eleme, például beszélgetés kezdeményezése, figyelemfelhí-
vás. Egyszerű nyelvtani szerkezetek és mondatfajták betanult készletének szűk körű alkalmazása; szavak, illetve 
szócsoportok összekapcsolása nagyon alapvető lineáris kötőszavakkal. Nagyon rövid, különálló, többnyire előre 
betanult megnyilatkozások. Magyarázat, segítség, ismétlés kérése metakommunikációs eszközökkel. 
Metakommunikációs és vizuális eszközök használata a mondanivaló támogatására. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 
Rövid társalgás, rövid tranzakciós és informális párbeszédek, szerepjátékok, betanult jelenetek, információ hiá-
nyán illetve különbözőségén alapuló szövegek 

 

Fejlesztési egység Összefüggő beszéd 

Előzetes tudás 
Az iskolán kívül és az iskoláztatás során szerzett tapasztalatok, ismeretek, készségek, 
motiváció. 

A tematikai egység 
fejlesztési céljai 

Saját magához és közvetlen környezetéhez kötődő, ismert témákról egyszerű, begya-
korolt fordulatokkal rövid megnyilatkozások; 
munkájának egyszerű nyelvi eszközökkel történő bemutatása;  
a célnyelvi normához közelítő kiejtés, intonáció és beszédtempó alkalmazása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Ismerős, személyes témák (saját maga, család, iskola, ismerős helyek, emberek és tárgyak) leírása szóban. 
Rövid, egyszerű szövegek felolvasása és emlékezetből történő elmondása. 
Történet elmesélése, élménybeszámoló, előre megírt szerep eljátszása egyszerű nyelvtani szerkezetekkel, mon-
datfajtákkal. 
Konkrét szituációkra vonatkozó, különálló szavakból és fordulatokból álló szókincs alkalmazása, ezek összekap-
csolása az alapvető lineáris kötőszavakkal. 
A helyes kiejtés gyakorlása autentikus hangzó anyag segítségével. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Rövid történetek, témakifejtés, dalszövegek, rapszövegek, rövid prezentációk és projektek csoportos bemutatása. 
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Fejlesztési egység Olvasott szöveg értése  

Előzetes tudás 

Az iskolán kívül és az iskoláztatás során szerzett tapasztalatok, ismeretek, készségek, 
motiváció. 
Különböző szövegfajták olvasásában való jártasság a tanuló anyanyelvén és az első 
idegen nyelven. 

A tematikai egység 
fejlesztési céljai 

Az ismert nevek, szavak és mondatok megértése egyszerű szövegekben; 
az egyszerű leírások, üzenetek, útleírások fő gondolatainak megértése az ismerős 
szavak, esetleg képek segítségével; 
egyszerű autentikus szöveg lényegének megértése, a szövegből néhány alapvető in-
formáció kiszűrése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Egyszerű, mindennapi szövegekben (például feliratokon) az ismerős nevek, szavak és egyszerű fordulatok, a 
nemzetközi és a más nyelven tanult szavak felismerése. Egyszerű információkat tartalmazó, rövid leíró szövegek 
fő gondolatának megértése, például hirdetésekben, plakátokon vagy katalógusokban. Egyszerű, írott, képekkel 
támogatott instrukciók követése. Egyszerű üzenetek, például képeslapok szövegének megértése. 
Nyomtatványok, űrlapok személyes adatokra vonatkozó kérdéseinek megértése. Egyszerű, írásos útbaigazítások, 
útleírások követése. Az alapvető olvasási stratégiák alkalmazása, például az ismerős nevek, szavak és alapvető 
fordulatok összekapcsolása, szükség esetén a szöveg különböző részeinek újraolvasása, a szövegekhez kapcsoló-
dó képek, képaláírások, címek, a vizuális információk felhasználása a szöveg megértéséhez. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 
Hirdetések, reklámok, plakátok, névjegykártyák, feliratok, versek, dalszövegek, újságfőcímek, könyv- és filmcí-
mek, szöveges karikatúrák, képregények, viccek, nagyon egyszerű katalógusok, nyomtatványok, egyszerű üzene-
tek, útleírások, képeslapok. 
 

Fejlesztési egység Íráskészség 

Előzetes tudás 
Az iskolán kívül és az iskoláztatás során szerzett tapasztalatok, ismeretek, készségek, 
motiváció. Bizonyos írásbeli műfajok és jellegzetességeik ismerete. Az írást illetően 
esetleg már kialakult attitűdök. 

A tematikai egység 
fejlesztési céljai 

Ismert témáról rövid, egyszerű mondatok írása; 
írásban személyes adatokra vonatkozó egyszerű kérdésekre válaszadás;  
minta alapján néhány közismert műfajban egyszerű és rövid, tényközlő szövegek írása 
őt érdeklő, ismert témákról. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Szavak és rövid, jól olvasható szövegek másolása. Lista írása. Egyszerű fordulatok és mondatok írása a legegy-
szerűbb nyelvi szerkezetek használatával (például hol lakik, mit csinál a tanuló vagy mások). 
Adatok kérése és megadása írásban (például számok, dátumok, időpont, név, nemzetiség, cím, életkor); forma-
nyomtatványok kitöltése. Rövid, egyszerű üdvözlő szöveg, üzenet írása. Személyes információt, tényt, tetszést 
vagy nemtetszést kifejező rövid üzenet, komment írása (például internetes fórumon, blogban). 
Egyszerű levél, e-mail írása a legfontosabb formai elemek betartásával (például címzés, a kommunikáció tárgyá-
nak megjelölése, a címzett megszólítása, búcsúzás). Kreatív, önkifejező műfajokkal való kísérletezés (például 
listavers, rapszöveg, rigmus, dalszöveg, rövid jelenet) írása, illetve átírása. Egyszerű írásos minták követése, 
aktuális, konkrét és egyszerű tartalmakkal való megtöltése. Kész szövegekből hasznos fordulatok kiemelése, 
alkalmazása. A mondanivaló közvetítése egyéb vizuális eszközökkel (például nyilazás, kiemelés, központozás, 
internetes/SMS rövidítés, emotikon, rajz, ábra, térkép, kép). 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Hagyományos és elektronikus nyomtatványok, űrlapok, listák, hagyományos és elektronikus képeslapok, 
poszterszövegek, képaláírások, üzenetek, SMS-ek/MMS-ek, levelek, e-mailek vagy internes profilok, üzenetek, 
internetes bejegyzések, instrukciók, versek; rapszövegek, rigmusok, dalszövegek, jelenetek. 
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FELZÁRKÓZÁS , SZINTRE HOZÁS  
 

Fejlesztési egység Beszédértés 

Előzetes tudás Célnyelvi óravezetés megértése, egyszerű, rövid, hangzó szövegekhez kapcsolódó 
feladatok megoldása. 

A tematikai egység 
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 beszédfordula-
tok felismerése, és ezekből következtetés a szövegek témájára, tartalmára; az ismert 
témakörökben elhangzó szövegekben a beszélők gondolatmenetének követése; a lé-
nyeg és néhány alapvető információ kiszűrése az ismert témakörökben elhangzó szö-
vegekből, részben önállóan, részben a megértést segítő, változatos feladatokra támasz-
kodva; néhány, a megértést segítő alapvető stratégia egyre önállóbb alkalmazása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

A gazdagodó nyelvi eszközökkel megfogalmazott célnyelvi óravezetés követése (osztálytermi rutincselekvések, 
a közös munka megszervezése, eszközhasználat). Az ismert témákhoz kapcsolódó rövid kérések és megállapítá-
sok megértése. A rövid, egyszerű autentikus szövegek aktív követése. A tanult nyelvi elemek felismerése. 
A szöveg lényegének vagy néhány konkrét információ kiszűrése. A beszélők gondolatmenetének kiszűrése is-
mert témakörökben elhangzó rövid, egyszerű szövegekben. A célnyelvi normának megfelelő vagy ahhoz közelítő 
kiejtéssel, a tanuló nyelvi szintjéhez igazított tempóban beszélők megértése, ha szükség esetén szüneteket tartva 
és a lényegi információkat megismételve beszélnek. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Könnyűzenei vagy popdalok, képekkel illusztrált történetek, kisfilmek, a célnyelvi kultúrát bemutató multimédi-
ás anyagok, egyéb hangzó anyagok; tanárral, tanulótársakkal, tanári beszéd, interaktív feladatok. 
 

Fejlesztési egység Szóbeli interakció 

Előzetes tudás Egyszerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt beszédfordulatokkal folytatott kommuniká-
ció. 

A tematikai egység 
fejlesztési céljai 

Közvetlen információcserét igénylő feladatokban kommunikáció ismert témákról, 
egyszerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt beszédfordulatokkal; kérdésfeltevés kiszá-
mítható, mindennapi helyzetekben, válaszadás a hozzá intézett kérdésekre, illetve 
rövid párbeszédek folytatása; az első lépések megtétele a célnyelv spontán módon 
történő használata útján; törekvés a célnyelvi normához közelítő kiejtésre, intonációra 
és beszédtempóra. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

A tanuló képes tudatosan megválasztott nonverbális elemekkel támogatott mondanivaló kifejezésére, egyre bő-
vülő szókinccsel, begyakorolt beszédfordulatokkal, egyszerű nyelvi eszközökkel. Egyszerű, tényszerű informá-
ciókérés és adás. Egyszerű nyelvi eszközökkel ki tudja fejezni érzéseit, véleményét és gondolatait, illetve rá tud 
kérdezni ezekre. Ismert témákhoz, mindennapi helyzetekhez vagy osztálytermi szituációkhoz kapcsolódó, egy-
szerű nyelvi eszközökkel kérdések és felszólítások, reagálás megfogalmazása. Részvétel ismert témákhoz, min-
dennapi helyzetekhez kapcsolódó rövid párbeszédben, beszélgetésben. Meg tudja kérni beszélgetőpartnerét, hogy 
ismételje meg mondandóját, vagy magyarázza meg azt. Kiejtése legalább annyira érthető, hogy beszélgetőpartne-
re többnyire követni tudja, amit mond. Szükség esetén a saját mondanivalójának átfogalmazása, leegyszerűsítése 
a kommunikáció fenntartása érdekében. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

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

Előzetes tudás Felkészülés után rövid szövegek elmondása. 

A tematikai egység 
fejlesztési céljai 

Rövid, de egyre bővülő szókincs, egyszerű beszédfordulatok alkalmazásával, össze-
függő 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. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Felkészülés után egyszerű nyelvi elemeket használva beszélni tud ismert témákról, mesélni tud élményeiről, 
vagy össze tud foglalni egy-egy rövid történetet, egyszerű nyelvi szerkezetekkel el tud játszani előre megírt sze-
repeket. 
Minta alapján összefüggő szövegalkotás szavak, szócsoportok, cselekvéssorok összekapcsolásával, egyszerű 
kötőszavakkal (pl. és, de, azután), illetve magyarázatok, indoklások, ok-okozati kapcsolatok kifejezése kötősza-
vakkal (pl. mert, ezért, tehát). 
Önálló vagy csoportban létrehozott alkotás rövid bemutatása és értékelése. 
Tanári példa vagy autentikus hangzóanyag meghallgatás után a célnyelvi normához közelítő kiejtéssel el tudja 
ismételni a szöveget. 

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 Közös feldolgozást követően egyszerű olvasott szövegek lényegének, tartalmának 
megértése. 

A tematikai egység 
fejlesztési céljai 

Az ismerős témákról szóló rövid szövegek megértése; az alapvető információk megta-
lálása az egyszerű, hétköznapi szövegekben; autentikus szövegek lényegének megérté-
se, a szövegekből az alapvető információk kiszűrése; az olvasott szövegekre vonatko-
zó feladatok elvégzése; a készségek kreatív használata az olvasott szövegek megérté-
séhez, értelmezéséhez; tájékozottság növelése a célnyelvi kultúráról; az érdeklődés 
fokozása a célnyelvi kultúrába tartozó irodalmi, művészeti alkotások iránt. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

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

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Ismeretterjesztő szövegek, egyszerűsített irodalmi szövegek, rövid történetek, dalszövegek, cikkek és honlapok, 
útleírások, hirdetések, plakátok, hagyományos és elektronikus nyomtatványok, internetes fórumok hozzászólásai, 
képregények, egyszerű üzenetek, képeslapok, feliratok, étlap, menetrend, egyszerű biztonsági előírások, magán-
levelek. 
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Fejlesztési egység Íráskészség 

Előzetes tudás Ismert témáról rövid, egyszerű mondatok írása; mintát követve különböző műfajú és a 
célcsoport érdeklődésének megfelelő témájú szövegek alkotása. 

A tematikai egység 
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 köve-
tése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Képes szavak és rövid szövegek diktálás utáni leírása. 
Egyszerű szerkezetű, összefüggő mondatalkotás a közvetlen környezetével kapcsolatos témákról, különböző 
szövegtípusok létrehozása (pl. leírás, élménybeszámoló, párbeszéd). 
Kommunikációs céllal egyszerű szövegalkotás (pl. levél, üzenet, blogbejegyzés, fórumbejegyzés). 
Egyszerű írásos minták követése és aktuális, konkrét és személyes tartalmak kifejezése.  
Gondolatai összekapcsolása egyszerű kötőszavakkal (pl. és, vagy, mert, de, ezért, azután). 
A gyakori írásbeli műfajok legalapvetőbb szerkezeti és stílusjegyeinek ismerete, saját írásmű létrehozása (pl. 
megszólítás levélben, e-mailben, záróformula). 
Mindennapi, ismerős témákhoz kapcsolódó feljegyzések készítése. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Leírás, felirat, utasítás, képeslap, üdvözlőkártya, meghívó, üzenet, SMS, e-mail, levél, adatlap, bejegyzés, dal-
szöveg. 
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TÉMAKÖRÖK A 10. ÉVFOLYAMRA  

Témakörök és kapcsolódási pontjaik Órakeret 

Életmód 

Napirend, időbeosztás. Az egészséges életmód 
(a helyes és a helytelen táplálkozás, a testmoz-
gás szerepe az egészség megőrzésében, test-
ápolás). Életünk és a stressz. Étkezési szoká-
sok a családban. Ételek, kedvenc ételek, sütés-
főzés. Étkezés iskolai menzán, éttermekben, 
gyorséttermekben. Ételrendelés telefonon és inter-
neten. Gyakori betegségek, sérülések, baleset. 
Gyógykezelés (háziorvos, szakorvos, kórhá-
zak, 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, betegségmegelőzés, elsősegély 14 óra 

 

Szabadidő, művelődés, szórakozás 

Szabadidős elfoglaltságok, hobbik. Színház, 
mozi, koncert, kiállítás stb.  
A művészetek szerepe a mindennapokban. 
Sportolás, kedvenc sport, iskolai sport. Olva-
sás, rádió, tévé, videó, számítógép, internet.  

Az infokommunikáció szerepe a mindennap-
okban. 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. 
Egyházi énekek 
Dráma és tánc: a szituáció alapelemei, beszéd-
re késztetés, befogadás, értelmezés. 
Vizuális kultúra: művészi alkotások leírása, 
értelmezése. 

14 óra 
 

Utazás, turizmus 

A közlekedés eszközei, lehetőségei, a tömeg-
közlekedés, 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 kultú-
rák. 

Technika, életvitel és gyakorlat: közlekedési 
ismeretek, közlekedésbiztonság, fenntartható-
ság, környezettudatosság a közlekedésben. 
Földrajz: a kulturális élet földrajzi alapjai, 
nyelvek és vallások, egyes meghatározó jelle-
gű országok 

13 óra 
 

Tudomány és technika 

Népszerű tudományok, ismeretterjesztés. A 
technikai eszközök szerepe a mindennapi élet-
ben. Az internet szerepe a magánéletben, a 
tanulásban és a munkában. 

Informatika: számítógépen keresztül való 
kapcsolattartás, információ keresése, az infor-
matikai eszközöket alkalmazó média, az elter-
jedt infokommunikációs eszközök előnyei és 
kockázatai, a netikett alapjai, élőszóval kísért 
bemutatók és felhasználható eszközeik. 
Történelem, társadalmi és állampolgári isme-
retek; fizika, kémia: tudománytörténeti jelentő-
ségű felfedezések, találmányok 

 

13 óra 
 

Gazdaság és pénzügyek 

Családi gazdálkodás. A pénz szerepe a min-
dennapokban. Vásárlás, szolgáltatások (pl. 
posta, bank). Üzleti világ, fogyasztás, reklá-
mok. Pénzkezelés a célnyelvi országokban. 

Földrajz: A pénz. A tőke. Pénzpiacok. Gazda-
sági szektorok. Szolgáltatások. Adósság.  

14 óra 
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KOMMUNIKÁCIÓS ESZKÖZÖK A2 
Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs eszközök 

Megszólítás Entschuldigung! 

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

Köszönet és arra reagálás Danke! Bitte! 

Bemutatkozás  Ich heiße Martin. 

Megszólítás  Entschuldigung, ich gehe jetzt. 

Érdeklődés hogylét iránt és arra reagá-
lás 

Wie geht’s dir? Danke, prima. Und dir? 

Bocsánatkérés és arra reagálás Entschuldigung! Kein Problem! 

Gatuláció, jókívánságok és arra reagá-
lás 

Herzlichen Glückwunsch zum…! Danke. Fröhliche 
Weihnachten. 

Személyes levélben megszólítás, elkö-
szönés 

Lieber Karl! 
herzlichst Deine…, viele Grüße 

Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök 
Véleménykérés és arra reagálás Magst du Mathe? Ja. 

Valaki igazának az elismerése és el 
nem ismerése 

Da hast du (nicht) Recht! 

Egyetértés, egyet nem értés Ja, das stimmt! Das stimmt aber nicht!  

Tetszés, nemtetszés Das finde ich gut / blöd/ toll! 

Akarat, kívánság, képesség ich will…,  Ich will das nicht. 
ich möchte…, Ich möchte nach Hause gehen. 
 ich kann… Ich kann jetzt mitgehen. 

Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs eszközök 
Dolgok, személyek megnevezése, leírá-
sa 

Das ist mein Bruder.… Meine Mutter ist schön. 

Információkérés, információadás Wie ist das Zimmer? Prima. /Wie alt bist du? 12. 

Igenlő vagy nemleges válasz ja, nein, nicht,  
kein, doch 
Ich habe kein Geld. Doch, ich spiele auch! 

Tudás, nem tudás Ich weiß (nicht). 
A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs eszközök 

Kérés Ein Buch, bitte!  Gibst du mir ein Buch, bitte? 

Javaslat és arra reagálás Möchtest du einen Tee? Ja, gerne!  

Meghívás és arra reagálás Kommst du? Ja. Nein, leider nicht. Nein, es tut mir 
leid. 

Kínálás és arra reagálás Noch ein Stück Kuchen? Ja, bitte. Nein, danke. 
Interakcióban jellemző kommunikációs eszközök 

Visszakérdezés Wie bitte?  

Nem értés  Ich verstehe nicht.  

Betűzés kérése, betűzés Buchstabiere bitte. 
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FOGALOMKÖRÖK A2 
Cselekvés, történés, létezés kifejezése 
 jelenidejűség Präsens Ich bin heute zu Hause. Die 

Sonne scheint schön. 

  Präsens mit Vokal-
wechsel,  
trennbare Verben 

Der Zug fährt gleich ab. 
Er liest das Buch vor. 

 múltidejűség Präteritum 
Perfekt 

Er machte einen Fehler. Ich 
ging in die Schule. 
Ich habe ein Eis gegessen. 

 jövőidejűség Futur  Ich werde dieses Jahr nach 
Spanien fahren.  

  sich-Verben Ich freue mich. 

Birtoklás kifejezése 
  haben Ich habe einen Bruder.  

  Possessivpronomen Das ist meine Familie. 

  gehören + D. Dieses Fahrrad gehört mir. 

Térbeli viszonyok 
 irányok, helymeg-

határozás  
 hier, dort, links, rechts 

oben, unten, hinten… 
Mein Schreibtisch steht links. 

  in, auf, vor, hinter, 
neben (A/D) 

Ich lege das Heft auf den 
Tisch. 
Er steht neben dem Bett. 

Időbeli viszonyok 
 gyakoriság Wie oft? 

selten, manchmal, 
oft, immer, nie 
einmal, zweimal 
monatlich, wöchent-
lich 

Ich spiele oft mit Peter. 
 
Ich mache Gymnastik zweimal 
am Tag. 
Ich gehe wöchentlich zweimal 
schwimmen. 

 időpont in, um, am, wann? 
jeder, dieser, voriger  
gegen 

im Winter, um 8 Uhr, am Frei-
tag 
Vorigen Freitag fuhren wir 
nach Berlin. 
Er wird gegen acht nach Hause 
kommen. 

Mennyiségi viszonyok 
 számok  eins, zwei 

 határozott meny-
nyiség 

 eine Portion Pommes 

 határozatlan 
mennyiség 

alles, viel, wenig, 
nichts 
viele, wenige 

Ich lerne viel, und ich habe 
wenig Zeit. 
Viele meinen, es stimmt nicht! 
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 sorszámok erst, viert Der vierte auf dem Foto bin 
ich. 

Min őségi viszonyok 
  Wie? Ich bin zufrieden. Das finde ich 

prima. 

  Was für ein? Wel-
cher? 
(Adjektivdeklination) 

Das ist eine leichte Aufgabe. 
Ich finde den roten Rock mo-
disch. 

Modalitás  möchte 
können, wollen 

Ich möchte ein Eis. 
Er kann nicht schwimmen. 
Ich will nach Hause. 

 felszólítás  Komm morgen wieder! Spielt 
Tennis! 
Nehmen Sie bitte Platz!  Ge-
hen wir jetzt! 

Esetviszonyok  Nominativ, Akkusativ 
Dativ, Genitiv 

Er zeichnet Bilder. Grete fragt 
uns, nicht ihn. 
Er gibt seinem Freund die 
Hand.  
Die Tür des Zimmers führt in 
den Garten. 

Szövegösszetartó 
eszközök 

kötőszók 
névmások 

 
 
 
 

und/oder/aber/denn 
das 
ich, mich, mein, mir, dir  
dieser 
man 
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Tematikai egység 
A tanulók teljesítményének  

formatív vagy szummatív mérése 
2 óra 

 

JAVASLAT  

A mérés célja a további csoportos és egyéni fejlesztés irányának meghatározása 
− Három területen (hallott és olvasott szöveg értése és az íráskészség) végez-

zük. 
− A nyelvi jelentésre és ne a nyelvi formára koncentráljunk. 
− Az olvasott szöveg értését mérő feladatokban a szövegek lényegét kelljen 

megérteni a szövegösszefüggésre támaszkodva, vagy konkrét információt 
kelljen kikeresni a szövegből. 

− A feladatok fokozatosan nehezedő itemeket tartalmazzanak a minimumszint-
től az alapszint felé vezető skálán.  

− A szövegek a célcsoportok számára érdekesek, motiválók legyenek, olyan 
témakörökhöz kapcsolódjanak, melyek az elvégzett tananyagban megtalálha-
tók.  

− A feladatokhoz idegen nyelven egyszerűen megfogalmazott, közérthető utasí-
tásokat adjunk.  

− A feladatok mindegyike példával kezdődjön. 
− A párosításon alapuló feladatoknál a szükségesnél mindig több lehetőség kö-

zül kelljen az odaillőt kiválasztani.  

− A feladatlap a következő feladattípusokból állhat: reklámok, dalszövegek pá-
rosítása hiányzó mondatrésszel, felirat párosítása hellyel, címek párosítása 
szöveggel (pl. tévéműsor, mozifilmek), interjúkérdések párosítása válaszok-
kal, hiányos szöveg kiegészítése megadott szavakkal.  

− A tanulók páros munkáját is értékeljük. 
 

 
A tanuló képes egyszerű hangzó szövegekből kiszűrni a lényeget és 
néhány konkrét információt. 
Képes ismerős témakörökben rövid, összefüggő szóbeli megnyilatko-
zásra egyszerű, begyakorolt mondatszerkezetek, betanult fordulatok, 
alapvető szókincs segítségével. Megért az ismerős témákról írt rövid 
szövegeket, különböző szövegtípusoknak megfelelő egyszerű szöve-
gekben megtalálja a szükséges információkat. 
 

 

 

 

 

 

A TOVÁBBHALADÁS 

FELTÉTELEI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A2 szintű nyelvtudás.  
A tanuló követi a célnyelvi óravezetést, megérti az ismerős szavakat és 
alapvető fordulatokat, amelyek a személyére, családjára vagy a közvetlen 
környezetében előforduló konkrét dolgokra vonatkoznak.  
Képes egyszerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt beszédfordulatokkal 
kommunikálni, személyes adatokra vonatkozó kérdéseket feltenni, és 
ezeket megválaszolni.  
Képes saját magához és közvetlen környezetéhez kötődő, ismert témákról 
röviden, önállóan beszélni egyszerű, begyakorolt fordulatokkal, szerkeze-
tekkel.  
Megérti az ismert neveket, szavakat, és az egyszerű szövegek egyszerű 
mondatait. Megérti az egyszerű leírások, üzenetek, útleírások gondolat-
menetét az ismerős szavak, esetleg képek segítségével.  
Képes minta alapján néhány közismert műfajban egyszerű és rövid, tény-
közlő szövegeket írni őt érdeklő, ismert témákról.  
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11–12. ÉVFOLYAM  

 
Az iskolarendszerű középfokú felnőttoktatásban a 10. évfolyam végére a heterogén ide-
gen nyelvi szintek kiegyenlítődnek, a tanulók a KER szerinti A2 szintről folytatják tanul-
mányaikat, és haladnak a B1 szint felé. Kiemelt fontosságú a tanulás tanítása, változatos 
nyelvtanulási stratégiák alkalmazása, mivel a tanulóknak a 12. évfolyam végére olyan 
tanulási képességekkel kell rendelkezniük, amelyek lehetővé teszik nyelvtudásuk önálló 
fenntartását és továbbfejlesztését további tanulmányaik vagy munkájuk során, egész 
életükön át.  

A tanulók motivációját növeli, ha a nyelvoktatás lehetőséget biztosít tantárgyi 
tartalmak célnyelvi feldolgozására és az infokommunikációs technológiák használatára. 
A 12. évfolyamon lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a tanulók megismerjék a nyel-
vi érettségi felépítését, követelményeit, és elsajátítsák az ezeknek megfelelő stratégi-
ákat; megismerjék az érettségi során használt értékelési szempontokat, és alkalmazni 
tudják azokat önértékeléseik során; illetve gyakorlatot szerezzenek az érettségi vizsga 
feladatainak megoldásában is. 

 
 
 

 
 

11. ÉVFOLYAM   ESTI (E) TAGOZAT  
 

 
72 óra, heti: 2 óra 

— Éves órakeret: 72 óra, ebből 
o Mérés-értékelés: 4 (2+2) óra 
o Fejlesztési feladatok megvalósítása: 61 óra 
o Szabadon felhasználható órakeret: 7* óra 
 

* 7 óra: a tantárgyi kerettanterv szabad órakerete 

Fejlesztési egység Beszédértés 

Előzetes tudás 

A tanuló főbb vonalaiban megérti a köznyelvi beszédet a számára rendszeresen elő-
forduló ismerős témákról.  
Megérti a legfontosabb információkat az aktuális eseményekről szóló vagy az érdek-
lődési köréhez kapcsolódó rádió- és tévéműsorokban, ha viszonylag lassan és érthető-
en beszélnek. 

A tematikai  
egység fejlesztési 

céljai 

Ismerős témákról szóló köznyelvi beszéd megértése főbb vonalaiban és egyes részle-
teiben 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 köréhez kapcsolódó témákról 
szólnak, ha viszonylag lassan és érthetően beszélnek. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Rádió- és tévéműsorok, hírek, riportok, filmjelenetek stb. 



 

 25

 

Fejlesztési egység Szóbeli interakció 

Előzetes tudás 
A tanuló felkészülés nélkül megbirkózik a mindennapi élet legtöbb helyzetével. 
Gondolatokat cserél, véleményt mond az érdeklődési körébe tartozó témákról.  
Boldogul a leggyakoribb kommunikációs helyzetekben. 
Stílusában próbál alkalmazkodni a kommunikációs helyzethez. 

A tematikai egység 
fejlesztési céljai 

Önálló boldogulás a mindennapi élet legtöbb, akár váratlan helyzetében is  
Gondolatok 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 megfogal-
mazás javítása, körülírás, szinonimák használata. 
A kommunikációs eszközök széles körének alkalmazása és reagálás azokra közismert nyelvi megfelelőik semle-
ges 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. 
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. 
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Fejlesztési egység Összefüggő beszéd 

Előzetes tudás A tanuló már változatosabban és részletesebben tudja bemutatni a családját, más em-
bereket, lakóhelyét, tanulmányait, iskoláját stb. 

A tematikai egység 
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 összekapcso-
lásával. Részletes élménybeszámoló az érzések és reakciók bemutatásával. Valóságos vagy elképzelt események 
részleteinek bemutatása. Könyv vagy film cselekményének összefoglalása és az ehhez kapcsolódó reakciók meg-
fogalmazása. Álmok, remények és ambíciók, történetek elmondása. Vélemények, tervek és cselekedetek rövid 
magyarázata. Rövid, begyakorolt megnyilatkozás ismerős témákról. Előre megírt, lényegre törő, követhető elő-
adás ismerős témáról.  Az összefüggő beszéd tervezése során új kombinációk, kifejezések begyakorlása, alkal-
mazása. Az összefüggő beszédben kompenzáció alkalmazása, például körülírás elfelejtett szó esetén. 
Ismerős kontextusokban a nyelvi norma követésére törekvő nyelvhasználat. A nyelvi eszközök rugalmas haszná-
lata a mondanivaló kifejezésére, ezek adaptálása kevésbé begyakorolt helyzetekben. A közlés magabiztos beve-
zetése, 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. 
 

Fejlesztési egység Olvasott szöveg értése 

Előzetes tudás 

A tanuló megérti a hétköznapi nyelven írt, érdeklődési köréhez kapcsolódó, lényegre 
törő szövegek fő gondolatait. Tudja, hogy a szövegek olvasásakor a helyzetnek megfe-
lelő stratégiákat kell alkalmaznia, és képes az ismeretlen elemek jelentését a szöveg-
környezet segítségével kikövetkeztetni. 

A tematikai egység 
fejlesztési céljai 

A nagyrészt közérthető nyelven írt, érdeklődési körhöz kapcsolódó, lényegre törő 
szövegek megértése. Az írott vélemény, érvelés követése, ezekből a lényeges részin-
formációk 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, köz-
nyelven írt magánlevelek megértése annyira, hogy sikeres írásbeli kommunikációt tudjon folytatni. Különböző 
eszközök egyszerű, világosan megfogalmazott használati utasításának megértése. Ismert témájú hivatalos levél-
ben 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 szö-
vegben. 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, prospek-
tus, műsorfüzet), játékszabályok, hagyományos és elektronikus levelek, újságcikkek (pl. hír, beszámoló, riport), 
internetes fórumok hozzászólásai, ismeretterjesztő szövegek, képregények, viccek egyszerű irodalmi szövegek. 
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Fejlesztési egység Írás 

Előzetes tudás 

A tanuló egyszerű, rövid, összefüggő szövegeket fogalmaz ismert, hétköznapi témák-
ról. 
Írásban beszámol eseményekről, élményeiről, érzéseiről, benyomásairól és véleményé-
ről; írásbeli interakciót kezdeményez, fenntartja és befejezi. 
Jegyzetet készít olvasott vagy hallott köznyelvi szövegből, illetve saját ötleteiről. 
Minták alapján rövid, lényegre törő szövegeket alkot az ismert műfajok főbb jellegze-
tességeinek és alapvető stílusjegyeinek követésével. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Részletesebb, összefüggő és tagolt szövegek fogalmazása ismert, hétköznapi és elvon-
tabb témákról. 
Eseményekről, élményekről, érzésekről, benyomásokról és véleményről írásbeli be-
számolás, 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 jel-
legzetességeinek 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 fő szerkezeti és stílusjegyeinek követése (pl. levélben/e-mailben megszólítás, záró 
formula; a formális és informális regiszterhez köthető néhány szókincsbeli és helyesírási sajátosság). 
Kreatív, önkifejező műfajokkal való kísérletezés (pl. vers, rap, rigmus, dalszöveg, rövid jelenet, paródia írása, 
illetve átírása). 
Írásos minták követése és aktuális tartalmakkal való megtöltésük. 
Kész szövegekből 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 leve-
lek, e-mailek vagy internes profilok. Tényszerű információt nyújtó, illetve kérő levelek és e-mailek; személyes 
információt, tényt, illetve tetszést/nemtetszést kifejező üzenetek, internetes bejegyzések; egyszerű cselekvéssort 
tartalmazó instrukciók. Egyszerű ügyintéző levelek/e-mailek (pl. tudakozódás, megrendelés, foglalás, visszaiga-
zolás); egyszerű, rövid történetek, elbeszélések, rövid jellemzések. Rövid leírások; jegyzetek; riportok, cikkek, 
esszék, felhívások, versek, rapszövegek, rigmusok, dalszövegek, rövid jelenetek, paródiák. 
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Tematikai egység A TANULÓK TELJESÍTMÉNYÉNEK  MÉRÉSE  2 óra 
 

Bemeneti mérés A tanulók előzetes tudásának azonosítása. 
 

TÉMAKÖRÖK A  11. ÉVFOLYAMRA  

Témák és kapcsolódási pontjaik Órakeret*  
Személyes vonatkozások, család 
A tanuló személye, életrajza, életének fontos 
állomásai. Személyes tervek. Családi élet, 
családi kapcsolatok. A családi élet mindennap-
jai, otthoni teendők. Egyén és család nálunk és 
a célországokban. 
 

Etika: társas kapcsolatok, generációk kapcsola-
ta 
Földrajz: a kulturális élet földrajzi alapjai, 
nyelvek és vallások, egyes meghatározó jelle-
gű országok; más népek kultúrái 
Magyar nyelv és irodalom: különböző kultúrák 
irodalma 

12 óra 
 

Ember és társadalom  

Emberek külső és belső jellemzése.  Baráti 
kör. Társas kapcsolatok. Női és férfi szerepek, 
ismerkedés, házasság. Felelősségvállalás má-
sokért, 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 célországok-
ban 

Etika: társas kapcsolatok, generációk kapcsola-
ta 
Magyar nyelv és irodalom: különböző kultúrák 
mítoszai, mondái; a reklám és a popzene új 
szóbeli költészete. Különböző kultúrák iro-
dalma 
Földrajz: a kulturális élet földrajzi alapjai, 
nyelvek és vallások, egyes meghatározó jelle-
gű országok; más népek kultúrái 
Informatika: számítógépen keresztül való 
kapcsolattartás, információ keresése, az infor-
matikai eszközöket alkalmazó média, az elter-
jedt infokommunikációs eszközök előnyei és 
kockázatai, a netikett alapjai, élőszóval kísért 
bemutatók és felhasználható eszközeik 

14 óra 
 

Környezetünk 
Az otthon, a lakóhely és környéke (a lakószo-
ba, a lakás, a ház bemutatása). A lakóhely 
nevezetességei, szolgáltatások, szórakozási 
lehetőségek. A városi és a vidéki élet összeha-
sonlítása. Növények és állatok a környeze-
tünkben. Időjárás, éghajlat. Környezetvédelem a 
szűkebb környezetünkben és globálisan. Mit tehe-
tünk környezetünkért és a természet megóvásáért, 
a fenntarthatóságért? 

Technika, életvitel és gyakorlat: fenntartható-
ság, környezettudatosság otthon és a lakókör-
nyezetben, víz és energia- takarékosság, újra-
hasznosítás. 

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

 

14 óra 
 

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, fontos-
sága. Az internet szerepe az iskolában, a tanu-
lásban. Az iskolai élet tanuláson kívüli esemé-
nyei. Iskolai hagyományok nálunk és a célor-
szágokban. 

Informatika: számítógépen keresztül való 
kapcsolattartás, információ keresése, az infor-
matikai eszközöket alkalmazó média, az elter-
jedt infokommunikációs eszközök előnyei és 
kockázatai, a netikett alapjai, élőszóval kísért 
bemutatók és felhasználható eszközeik 

14 óra 
 

A munka világa 
Foglalkozások és a szükséges kompetenciák, 
rutinok, kötelességek. Pályaválasztás, tovább-
tanulás vagy munkába állás. Önéletrajz, moti-
vációs levél, állásinterjú. 

Technika, életvitel és gyakorlat: pályaorientá-
ció és munka. 
 

14 óra 
 

* 7 óra: a tantárgyi kerettanterv szabad órakerete beépítésre került a témakörökbe 
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Tematikai egység A TELJESÍTMÉNY MÉRÉSE A 11. ÉVFOLYAMON  
 

2 óra 

JAVASLAT  

A mérésnek tartalmilag és formailag összhangban kell állnia az érettségi 
vizsga követelményeivel.  
− A mérést három területen (olvasott és hallott szövegértés és az íráskészség) vé-

gezzük;  
− a nyelvi jelentésre és ne a nyelvi formára koncentráljunk; 
− az olvasott szöveg értését mérő feladatokban a szövegek lényegét kelljen megér-

teni a szövegösszefüggésre támaszkodva, vagy konkrét információt kelljen kike-
resni a szövegből;  

− a feladatok fokozatosan nehezedő itemeket tartalmazzanak a minimumszinttől az 
alapszint felé vezető skálán;  

− a szövegek a célcsoportok számára érdekesek, motiválók legyenek, olyan témakö-
rökhöz kapcsolódjanak, melyek az elvégzett tananyagban megtalálhatók;  

− a feladatokhoz idegen nyelven egyszerűen megfogalmazott, közérthető utasításo-
kat adjunk.  

− a feladatok mindegyike példával kezdődjön. 
− lényeges a párosításon alapuló feladatoknál, hogy a szükségesnél mindig több 

lehetőség közül kelljen az odaillőt kiválasztani.  
− A feladatlap az érettségi vizsgák feladattípusaiból állhatnak: olvasott/hallott szö-

veg értése: igaz-hamis-nincs a szövegben, feleletválasztós feladatok, párosítás, hi-
ányos szöveg, rövid válaszok, mondatkiegészítés, összekevert bekezdések; nyelv-
helyesség: feleletválasztós feladatok, szövegkiegészítés, szóképzés; íráskészség: 
rövid szöveg: képeslapírás, meghívás, üzenet; hosszabb szöveg: baráti levél, ér-
deklődő, panasz-, állásra jelentkező levél. 

 

 

TOVÁBBHALADÁS  
FELTÉTELEI  

 

(A fejlesztés várt 
eredményei a  
ciklus végén) 

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, érthe-
tő, a főbb pontok tekintetében tartalmilag pontos, stílusa megfele-
lő. 
Több műfajban képes részleteket is tartalmazó, összefüggő szöve-
geket fogalmazni ismert, hétköznapi és elvontabb témákról. Írás-
beli megnyilatkozásaiban megjelennek műfaji sajátosságok és kü-
lönböző stílusjegyek. 
Képes megérteni a gondolatmenet lényegét és egyes részinformáci-
ókat a nagyrészt közérthető nyelven írt, érdeklődési köréhez kap-
csolódó, lényegre törően megfogalmazott szövegekben.  
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           93 óra, heti: 3 óra 

 
Éves órakeret: 93 (62+31*) óra, ebből** 

o Mérés-értékelés (próbaérettségi): 4 óra 
o Fejlesztési feladatok megvalósítása: 84 óra 
o Szabadon felhasználható: 5 óra ***  

 

*A kerettanterv szabadon tervezhető óráiból heti +1 óra beépítésre került, új tananyag nélkül. 

**Tantárgyi tanterv eredeti ajánlása: 4 óra mérés + 52 óra fejlesztés + 6 óra szabad = 62 óra 

*** Szaktanár szabadon felhasználhatja (5 óra) 

 
 

Tematikai  
egység SZABADON FELHASZNÁLHATÓ ÓRAKERET  

Órakeret 
+ 5 óra 

 

JAVASLAT  

A szaktanár kompetenciája beosztani az 5 órát.  
Lehetőségek: 

• A tanulók előzetes tudásának felmérése 
• Szóbeli kommunikáció  
• Szituációs gyakorlatok 
• Hallás utáni szövegértés 
• Szóbeli érettségi (nyelvvizsga) szimulálása 
• Levél írása 
• Egyéb 

 
 

Fejlesztési egység Beszédértés 

Előzetes tudás 

A tanuló főbb vonalaiban megérti a köznyelvi beszédet a számára rendszere-
sen előforduló ismerős témákról. Megérti a legfontosabb információkat az 
aktuális eseményekről szóló vagy az érdeklődési köréhez kapcsolódó rádió- 
és tévéműsorokban, ha viszonylag lassan és érthetően beszélnek. 

A tematikai  
egység 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 ese-
ményekről, illetve az érdeklődési köréhez kapcsolódó témákról szólnak, ha 
viszonylag lassan és érthetően beszélnek. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Rádió- és tévéműsorok, hírek, riportok, filmjelenetek stb. 

12. ÉVFOLYAM 

(ESTI TAGOZAT) 
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Fejlesztési egység Szóbeli interakció 

Előzetes tudás 

A tanuló felkészülés nélkül megbirkózik a mindennapi élet legtöbb 
helyzetével. 
Gondolatokat cserél, véleményt mond az érdeklődési körébe tartozó 
témákról.  
Boldogul a leggyakoribb kommunikációs helyzetekben. 
Stílusában próbál alkalmazkodni a kommunikációs helyzethez. 

A tematikai egység 
fejlesztési céljai 

Önálló boldogulás a mindennapi élet legtöbb, akár váratlan helyzetében 
is  
Gondolatok cseréje, véleménynyilvánítás és érvelés az érdeklődési kör-
be tartozó és általános témákról is. A leggyakoribb kommunikációs for-
gatókönyvek ismerete és biztonsággal történő alkalmazása. Alkalmaz-
kodás 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, pél-
dául 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 mér-
legelése. 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). Interjú-
ban, konzultáción való részvétel kezdeményezése és információ megadás (pl. tünetek megadása orvos-
nál). Órai interakciókban, pármunkában való magabiztos részvétel. Ismerős témáról beszélgetés kez-
deményezése, 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. 
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. 
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Fejlesztési egység Összefüggő beszéd 

Előzetes tudás A tanuló már változatosabban és részletesebben tudja bemutatni a családját, más em-
bereket, lakóhelyét, tanulmányait, iskoláját stb. 

A tematikai egység 
fejlesztési céljai 

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

A fejlesztés tartalma 

Folyamatos megnyilatkozás az érdeklődési körnek megfelelő témákról a gondolatok lineáris összekapcsolásával. 
Elbeszélések vagy leírások lényegének összefoglalása folyamatos beszédben, a gondolatok lineáris összekapcso-
lásával. 
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, követhető előadás ismerős témáról.  
Az összefüggő beszéd tervezése során új kombinációk, kifejezések begyakorlása, alkalmazása. 
Az összefüggő beszédben kompenzáció alkalmazása, például körülírás elfelejtett szó esetén. 
Ismerős kontextusokban a nyelvi norma követésére törekvő nyelvhasználat. 
A nyelvi eszközök rugalmas használata a mondanivaló kifejezésére, ezek adaptálása kevésbé begyakorolt helyze-
tekben. 
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. 
 

Fejlesztési egység Olvasott szöveg értése 

Előzetes tudás 

A tanuló megérti a hétköznapi nyelven írt, érdeklődési köréhez kapcsolódó, lényegre 
törő szövegek fő gondolatait. 
Tudja, hogy a szövegek olvasásakor a helyzetnek megfelelő stratégiákat kell alkal-
maznia, és képes az ismeretlen elemek jelentését a szövegkörnyezet segítségével kikö-
vetkeztetni. 

A tematikai egység 
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, köz-
nyelven írt magánlevelek megértése annyira, hogy sikeres írásbeli kommunikációt tudjon folytatni. Különböző 
eszközök egyszerű, világosan megfogalmazott használati utasításának megértése. Ismert témájú hivatalos levél-
ben az elintézéshez szükséges információk megértése. Az egyszerű szövegfajták felépítésének felismerése, ezen 
ismeret alkalmazása a szövegértés során.  
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A feladat elvégzéséhez szükséges információk összegyűjtése a szöveg különböző részeiből, illetve több szöveg-
ből. Az egyszerű szövegfajták felépítésének felismerése, ezen ismeret alkalmazása a szövegértés során. Az isme-
retlen szavak jelentésének kikövetkeztetése a mondat megértett részei és a szövegösszefüggés alapján. Az auten-
tikus szövegek jellegéből fakadó ismeretlen fordulatok kezelése a szövegben. Felkészülés mindezek alkalmazá-
sára az érettségi vizsga feladatainak megoldása során. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 
Utasítások (pl. feliratok, használati utasítások), tájékoztató szövegek (pl. hirdetés, reklám, menetrend, prospek-
tus, műsorfüzet), játékszabályok, hagyományos és elektronikus levelek, újságcikkek (pl. hír, beszámoló, riport), 
internetes fórumok hozzászólásai, ismeretterjesztő szövegek, képregények, viccek egyszerű irodalmi szövegek. 
 

Fejlesztési egység Írás 

Előzetes tudás 

A tanuló egyszerű, rövid, összefüggő szövegeket fogalmaz ismert, hétköznapi 
témákról. Írásban beszámol eseményekről, élményeiről, érzéseiről, benyomá-
sairól és véleményéről; írásbeli interakciót kezdeményez, fenntartja és befeje-
zi. Jegyzetet készít olvasott vagy hallott köznyelvi szövegből, illetve saját ötle-
teiről. Minták alapján rövid, lényegre törő szövegeket alkot az ismert műfajok 
főbb jellegzetességeinek és alapvető stílusjegyeinek követésével. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

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

A fejlesztés tartalma 
Egyszerű, összefüggő, lényegre törő szöveg írása számos, érdeklődési köréhez tartozó, ismerős témá-
ban, 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. Vé-
leményt kifejező üzenet, komment írása (pl. internetes fórumon, blogban). Formanyomtatvány, kérdő-
ív 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 ellen-
őrzése, problémákra való rákérdezés, ill. problémák elmagyarázása. Az írás egyszerű tagolása: beveze-
tés, kifejtés, lezárás; bekezdések szerkesztése. Néhány egyszerű szövegkohéziós és figyelemvezető 
eszköz használata. Az alapvető írásbeli műfajok fő szerkezeti és stílusjegyeinek követése (pl. levél-
ben/e-mailben megszólítás, záró formula; a formális és informális regiszterhez köthető néhány szó-
kincsbeli és helyesírási sajátosság). Kreatív, önkifejező műfajokkal való kísérletezés (pl. vers, rap, 
rigmus, dalszöveg, rövid jelenet, paródia írása, illetve átírása). Írásos minták követése és aktuális tar-
talmakkal való megtöltésük. Kész szövegekből számára hasznos fordulatok kiemelése és saját írásában 
való alkalmazása. Irányított fogalmazási feladat kötött tartalmainak a fogalmazásban való megjeleníté-
se. Írásának tudatos ellenőrzése, javítása; félreértést okozó hibáinak korrigálása. A mondanivaló köz-
vetítése 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 bemutat-
kozó levelek, e-mailek vagy internes profilok. Tényszerű információt nyújtó, illetve kérő levelek és e-
mailek; személyes információt, tényt, illetve tetszést/nemtetszést kifejező üzenetek, internetes bejegy-
zések; egyszerű cselekvéssort tartalmazó instrukciók. Egyszerű ügyintéző levelek/e-mailek (pl. tuda-
kozódás, megrendelés, foglalás, visszaigazolás); egyszerű, rövid történetek, elbeszélések, rövid jellem-
zések. Rövid leírások; jegyzetek; riportok, cikkek, esszék, felhívások, versek, rapszövegek, rigmusok, 
dalszövegek, rövid jelenetek, paródiák. 
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TÉMAKÖRÖK ÉS KAPCSOLÓDÁSI PONTOK A 12. ÉVFOLYAMON   (Összesen 84 óra) 

Életmód 

Napirend, időbeosztás. Az egészséges élet-
mód (a helyes és a helytelen táplálkozás, a 
testmozgás szerepe az egészség megőrzésé-
ben, testápolás). Életünk és a stressz. Étkezési 
szokások a családban. Ételek, kedvenc ételek, 
sütés-főzés. Étkezés iskolai menzán, éttermek-
ben, 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, betegségmegelőzés, elsősegély. 18 óra 

 

Szabadidő, művelődés, szórakozás 

Szabadidős elfoglaltságok, hobbik. Színház, 
mozi, koncert, kiállítás stb. A művészetek 
szerepe a mindennapokban. Sportolás, ked-
venc sport, iskolai sport. Olvasás, rádió, tévé, 
videó, számítógép, internet. Az 
infokommunikáció szerepe a mindennapok-
ban. Kulturális és sportélet nálunk és más 
országokban. 

Földrajz: más népek kultúrái. 
Magyar nyelv és irodalom: különböző kultú-
rák 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 szere-
pe, sportágak jellemzői. 
Ének-zene: népzene, klasszikus zene, popze-
ne. Egyházi énekek 
Dráma és tánc: a szituáció alapelemei, be-
szédre késztetés, befogadás, értelmezés. 
Vizuális kultúra: művészi alkotások leírása, 
értelmezése. 

18 óra 
 

Utazás, turizmus 

A közlekedés eszközei, lehetőségei, a tömeg-
közlekedés, a kerékpáros közlekedés. Nyara-
lás itthon, illetve külföldön. Utazási előkészü-
letek, egy utazás megtervezése, megszervezé-
se. Az egyéni és a társas utazás előnyei és 
hátrányai. Turisztikai célpontok. Célnyelvi és 
más kultúrák. 

Technika, életvitel és gyakorlat: közlekedési 
ismeretek, közlekedésbiztonság, fenntartható-
ság, környezettudatosság a közlekedésben. 
Földrajz: a kulturális élet földrajzi alapjai, 
nyelvek és vallások, egyes meghatározó jelle-
gű országok 

 

18 óra 
 

Tudomány és technika 

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

Informatika: számítógépen keresztül való 
kapcsolattartás, információ keresése, az in-
formatikai eszközöket alkalmazó média, az 
elterjedt infokommunikációs eszközök elő-
nyei és kockázatai, a netikett alapjai, élőszó-
val kísért bemutatók és felhasználható eszkö-
zeik. 

18 óra 
 

Gazdaság és pénzügyek 

Családi gazdálkodás. A pénz szerepe a min-
dennapokban. Vásárlás, szolgáltatások (pl. 
posta, bank). Üzleti világ, fogyasztás, reklá-
mok. Pénzkezelés a célnyelvi országokban. 

Földrajz: A pénz. A tőke. Pénzpiacok. Gaz-
dasági szektorok. Szolgáltatások. Adósság. 

12 óra 
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KOMMUNIKÁCIÓS ESZKÖZÖK B1 
A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs eszközök 

Megszólítás Entschuldigung… 

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

Köszönet és arra reagálás Danke! Bitte! 

Bemutatkozás, bemutatás  Ich heiße Martin. Ich möchte Ihnen Herrn Schulze 
vorstellen. 

Megszólítás  Entschuldigung, ich gehe jetzt. 

Érdeklődés hogylét iránt és arra rea-
gálás 

Wie geht’s dir? Danke, prima. Und dir? 
Was fehlt dir? Ich habe Halsschmerzen. 

Bocsánatkérés és arra reagálás Entschuldigung! Kein Problem! 

Gratuláció, jókívánságok és arra rea-
gálás 

Herzlichen Glückwunsch zum…! Danke. Fröhliche 
Weihnachten. 
Gute Besserung! 
Ich gratuliere Ihnen zum Geburtstag! Danke, sehr 
nett von Ihnen. 

Személyes levélben megszólítás, elkö-
szönés 

Lieber Karl! 
herzlichst      Deine…, viele Grüsse 

Együttérzés és arra reagálás Mein Beileid. Danke. 
Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök 

Hála Wir sind Ihnen sehr dankbar dafür, dass Sie uns ge-
holfen haben. 

Sajnálkozás Es tut mir Leid! 

Öröm Ich freue mich, dass…/ Toll! 
Es freut mich, dass… 

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

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

Remény Ich hoffe, du kannst kommen! 

Félelem Ich habe Angst, dass er es vergessen hat. 

Bánat Schade, dass… 

Bosszúság Das ist aber schlimm! 
Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök 

Véleménykérés és arra reagálás Magst du Mathe? Ja. 
Meiner Meinung nach ist die Aufgabe zu schwer. 
Sind Sie damit einverstanden, dass ………? 

Valaki igazának az elismerése és el 
nem ismerése 

Da hast du (nicht) Recht! 

Egyetértés, egyet nem értés Ja, das stimmt! Das stimmt aber nicht!  
Er ist anderer Meinung, das weiß ich! 

Tetszés, nemtetszés Das finde ich gut / blöd/ toll! 
Das gefällt mir. 

Ellenvetés és visszautasítása Sie haben Recht, aber… 
Sie mögen Recht haben aber trotz dem…. 

Akarat, kívánság, képesség Ich will…,  Ich will das nicht. 
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Ich möchte…, Ich möchte nach Hause gehen. 
Ich kann…, Ich kann jetzt mitgehen. 
Ich soll pünktlich zu Hause sein. 

Ígéret Ich mache das schon! 

Szándék, terv Ich will / werde schnell abwaschen. 

Dicséret, kritika, szemrehányás Toll! Echt! Blödsinn! Konntest du wirklich nicht frü-
her kommen?! 

Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs eszközök 
Dolgok, személyek megnevezése, le-
írása 

Das ist mein Bruder. Meine Mutter ist schön. 

események leírása Zuerst erreichten wir den Berg, dann sind wir hoch-
gestiegen, und zum Schluss haben wir die Burg be-
sichtigt. 

Információkérés, információadás Wie ist das Zimmer? Prima. /Wie alt bist du? 12. 
Können Sie mir bitte sagen….? 

Igenlő vagy nemleges válasz ja, nein, nicht 
kein, doch 
Ich habe kein Geld. Doch, ich spiele auch! 

Tudás, nem tudás Ich weiß (nicht). 

Bizonyosság, bizonytalanság Ich weiß es genau. Ich weiß nicht, ob es wirklich 
regnet oder nicht. 

Emlékezés, nem emlékezés Ich erinnere mich (nicht) daran, dass (ob)……… 
A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs eszközök 

Kérés Ein Buch, bitte!  Gibst du mir ein Buch, bitte? 

Tiltás, felszólítás Öffne die Tür, bitte! Kommt spielen!  

Javaslat és arra reagálás Möchtest du einen Tee? Ja, gerne!  Können wir 
gehen? 

Meghívás és arra reagálás Kommst du? Ja. Nein, leider nicht. Nein, es tut mir 
leid. 

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

Reklamálás Entschuldigung ich habe ein Problem 

Tanácskérés és adás, ajánlattétel Was sagst du dazu? Ich schlage dir vor,… 

Segítség felajánlása, elfogadása Kann ich Ihnen helfen? Danke, ich schaffe es schon. 
Interakcióban jellemző kommunikációs eszközök 

Visszakérdezés, ismétléskérés Wie bitte? Können Sie es wiederholen, bitte? Sag es 
noch einmal! 

Nem értés  Ich verstehe nicht.  

Betűzés kérése, betűzés Buchstabiere bitte. 

Felkérés lassúbb, hangosabb beszédre Kannst du bitte lauter / langsamer sprechen? 

Beszélgetési szándék jelzése, félbe-
szakítás, lezárás 

Dabei fällt mir ein, …..  Darf ich hier hinzufügen……. 

Megerősítés Ja, aber natürlich. Völlig recht. 

Körülírás, példa megnevezése Das ist also ein Gegenstand, der …. 
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FOGALOMKÖRÖK B1 
Cselekvés, történés, létezés kifejezése 
 jelenidejűség Präsens Ich bin heute zu Hause. Die 

Sonne scheint schön. 

  Präsens mit Vokal-
wechsel  
Trennbare Verben 

Der Zug fährt gleich ab. 
Er liest das Buch vor. 

 múltidejűség,  Präteritum 
Perfekt 

Er machte einen Fehler. Ich 
ging in die Schule.. 
Ich habe ein Eis gegessen. 

 jövőidejűség Futur  
 

Ich werde dieses Jahr nach 
Spanien fahren.  

  sich-Verben Ich freue mich. 

 személytelenség es Es ist warm. Es schneit. 

 műveltetés Lassen (Präsens, 
Präteritum) 

Wir lassen / ließen unsere 
Nähmaschine reparieren. 

 Szenvedő szerke-
zet 

Präsens Sie werden am Flughafen ab-
geholt. 

Birtoklás kifejezése 
  haben 

 
Ich habe einen Bruder.  

  Possessivpronomen Das ist meine Familie. 

  gehören + D. Dieses Fahrrad gehört mir. 

  von, -s Peters Vater besucht uns heu-
te. 
Wessen Vater? Der Vater von 
Peter! 

Térbeli viszonyok 
 irányok, hely-

meghatározás  
 hier, dort, links, rechts 

oben, unten, hinten… 
Mein Schreibtisch steht links. 

  in, auf, vor, hinter, 
neben (A/D) 

Ich lege das Heft auf den 
Tisch. 
Er steht neben dem Bett. 

  Präpositionen mit 
dem Akkusativ 

Kommen Sie die Strasse ent-
lang! 

  Präpositionen mit 
dem Dativ 

Die Zeitschriften sind bei mei-
ner Freundin. 

Időbeli viszonyok 
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 gyakoriság Wie oft? 
selten, manchmal, 
oft, immer, nie 
einmal, zweimal 
monatlich, wöchent-
lich 

Ich spiele oft mit Peter. 
 
Ich mache Gymnastik zweimal 
am Tag. 
Ich gehe wöchentlich zweimal 
schwimmen. 

 időpont in, um, am, wann? 
jeder, dieser, voriger  
gegen 
 

im Winter, um 8 Uhr, am Frei-
tag 
Vorigen Freitag fuhren wir 
nach Berlin. 
Er wird gegen acht nach Hau-
se kommen. 

 időtartam Wie lange? von … bis 
seit 

Ich war von 5 bis 6 in der 
Konditorei. 
Seit vier Jahren wohne ich in 
dieser Stadt. 

Mennyiségi viszonyok 
 számok  eins, zwei 

 határozott meny-
nyiség 

 eine Portion Pommes 

 határozatlan 
mennyiség 

alles, viel, wenig, 
nichts 
viele, wenige 

Ich lerne viel, und ich habe 
wenig Zeit. 
Viele meinen, es stimmt 
nicht! 

 sorszámok erst, viert Der vierte auf dem Foto bin 
ich. 

Min őségi viszonyok 
  Wie? Ich bin zufrieden. Das finde 

ich prima. 

  Was für ein? Wel-
cher? 
(Adjektivdeklination) 

Das ist eine leichte Aufgabe. 
Ich finde den roten Rock mo-
disch  

 hasonlítás so…, wie 
als 

Er ist nicht so groß, wie mein 
Bruder. 
Dieses Auto fährt schneller als 
ein Mercedes. 

 Főnévként hasz-
nált melléknév 

Wer? Der Bekannte, ein Bekannter, 
der Verwandte, ein Verwand-
ter 

Modalitás  möchte 
können, wollen 
 
mögen, dürfen 

Ich möchte ein Eis. 
Er kann nicht schwimmen. 
Ich will nach Hause. 
Ich mag nicht singen und ich 
kann auch nicht. 
Der Kranke darf noch nicht 
aufstehen. 
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  Modalverben im 
Präteritum 

Er konnte nicht schwimmen. 
Der Kranke durfte nicht auf-
stehen. 

  Brauchen + zu + Inf. Heute brauchst du nicht mit-
zukommen. 

 felszólítás  Komm morgen wieder! Spielt 
Tennis! 
Nehmen Sie bitte Platz!  Ge-
hen wir jetzt4 

Esetviszonyok  Nominativ, Akkusa-
tiv 
Dativ, Genitiv 

Er zeichnet Bilder. Grete fragt 
uns, nicht ihn. 
Er gibt seinem Freund die 
Hand.  
Die Tür des Zimmers führt in 
den Garten. 

Logikai viszo-
nyok 

alárendelések Kausalsatz 
 
Objektsatz 
Subjektsatz 
Temporalsatz 
 
 
 
Finalsatz 
(um+zu+Infinitiv) 
 

Wir sind müde, weil wir heute 
sehr viel gelernt haben. 
Ich weiß (nicht) dass (ob) dir 
das schon klar ist. 
Es ist schön, hier zu sein. 
Als ich jung war, konnte ich 
noch viel mehr Eis essen. 
Immer wenn ich hier bin, ge-
he ich ins Schwimmbad. 
Ich bin ins Kino gekommen, 
um den neuen Film anzu-
schauen. 

 feltételesség Konditionalsatz (In-
dikativ) Präsens 
Konditionalsatz mit 
„würde” 
Wäre, hätte 

Wenn wir Zeit haben, putzen 
wir die Fenster. 
 
Was würden Sie tun, wenn sie 
eine Million hätten? 

Szövegösszetartó 
eszközök 

kötőszók 
 
névmások 

 
 
 
 

und/oder/aber/denn 
das 
ich, mich, mein, mir, dir  
dieser, 
man 
derselbe, dieselbe, dasselbe, 

Függő beszéd jelen időben  Sie sagte, daß sie heute keine 
Zeit hat. 
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A TELJESÍTMÉNY MÉRÉSE  
A 12. ÉVFOLYAMON   

  4 ÓRA 
 
 

A 12. évfolyamon a mérés lehetőséget ad arra, hogy a tanulók  megismerjék a  
nyelvi érettségi felépítését, követelményeit, és kipróbálják a gyakorlatban az ezeknek  

megfelelő stratégiákat; megismerjék az érettségi során használt értékelési szempontokat. 
 
A teljesítménymérés visszajelzést ad a tanítási-tanulási folyamat utolsó szakaszában az elért 
eredményekről, és fejlesztendő területekről. 
A mérésnek tartalmilag és formailag összhangban kell állnia az érettségi vizsga követel-

ményeivel.  
 
 

 

 

 

KÖVETELMÉNYEK A 

12. ÉVFOLYAM  
 VÉGÉN 

 

 

 

 

 

 

 

 

B1 nyelvi szint. 
A tanuló képes főbb vonalaiban és egyes részleteiben is 
megérteni a köznyelvi beszédet  a számára ismerős té-
mákról. 
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 szerkeze-
tek segítségével az ismerős témakörökben. Beszéde folyamatos, 
érthető, a főbb pontok tekintetében tartalmilag pontos, stílusa 
megfelelő. 
Több műfajban képes részleteket is tartalmazó, összefüggő szöve-
geket fogalmazni ismert, hétköznapi és elvontabb témákról. Írás-
beli megnyilatkozásaiban megjelennek műfaji sajátosságok és 
különböző stílusjegyek. 
Képes megérteni a gondolatmenet lényegét és egyes részinformá-
ciókat a nagyrészt közérthető nyelven írt, érdeklődési köréhez 
kapcsolódó, lényegre törően megfogalmazott szövegekben.  
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   BIOLÓGIA 
  9-12. ÉVFOLYAM 
  (ESTI TAGOZAT) 

 
 
A kilencedik évfolyamtól kezdődően a tantárgy tartalmi felépítése a diszciplináris 
hagyományokra épül. A középiskolai tanulmányok első évének témakörei a rendszertan, az 
ökológia és az etológia.  

A növény- és állatrendszertan tanulmányozása során fejlődik a tanulók 
rendszergondolkodása, amely a saját tanulási stratégia kialakítását is támogatja. Az élővilág 
sokféleségének és szépségének meglátása, az e sokféleségben való eligazodás képessége 
segíti a természet, és annak evolúciós szempontból különös értéket jelentő sokféleségének 
megőrzése iránti felelősségérzet alakulását. A nagy élőlénycsoportok egészségügyi és 
gazdasági jelentőségének, az ökológiai rendszerek megóvásának és fenntartásuk gyakorlati 
teendőinek megismerése nemcsak a természettudományos kompetenciát, hanem a 
környezettudatos gondolkodáson alapuló felelős állampolgári magatartás alakulását is 
fejleszti. A természettudományos vizsgálódási módszerek és modellek megismerése és egy 
részüknek a kipróbálása fontos a tudományos megismerés módszereinek és korlátainak, a 
változás elfogadásának megértése szempontjából. A magyar tudósok munkásságának, 
valamint a Kárpát-medence élővilágának, természeti értékeinek és az azokkal való 
gazdálkodás módjainak megismerése a nemzeti öntudat erősítéséhez is hozzájárul. Az 
adatok, információk internetes keresése, a könyvtári gyűjtő- és kutatómunka a digitális 
kompetencia gyakorlati alkalmazásán keresztül történő megerősítését és az önálló tanulás 
képességét is fejleszti.  
 

 

    9-10. évfolyamon a helyi tanterv csak 32 órát tervez. 

     4 tanóra szabadon tervezhető a szaktanár döntése szerint. 
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9. ÉVFOLYAM 
 

 
 

Éves óraszám: 36 
Heti óraszám: 1 óra 
 
���� 4 tanóra szabadon tervezhető a szaktanár döntése szerint! 

Tematikai egység MIKROBIOLÓGIA 3 óra 

Előzetes tudás 
Vírusok, baktériumok, egyszerű eukarióták, gombák általános jellem-
zői. 

A tematikai egység 
fejlesztési céljai 

A mikrobák és egyszerű eukarióták példáján a széleskörű elterjedtség 
és a változatosság közötti kapcsolat felismertetése. A baktériumok, 
gombák, vírusok egészségügyi és gazdasági jelentőségének igazolása 
konkrét példák alapján. 

Problémák, jelenségek,  
gyakorlati alkalmazások, ismeretek 

Fejlesztési követelmények 

Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazá-
sok: 
Hogyan függenek össze a baktériumok életműkö-
dései az élelmiszerek romlásával, betegségekkel, 
járványokkal? Melyek a gyors szaporodás feltét-
elei és következményei? A mikrobiális tevékeny-
ség mezőgazdasági, élelmiszer- és gyógyszeripari 
jelentősége. 
Ismeretek: 
Sejtes és nem sejtes szerveződési formák. 
A sejtek anyag- és energiaforrásai, az autotróf és 
heterotróf élőlények működésének összefüggése. 
A fertőzések megelőzésének módjai, az orvoshoz 
fordulás szabályai. Az ember és a mikrobák sokré-
tű kapcsolata. Életterek benépesítési lehetősége-
inek áttekintése a mikrobák példáján. 

 
 
Mikroszkópos kép értelmezése. 
 
Az internet és a könyvtár használata a mikro-
bák megismerésére. 

Kapcsolódási pontok: 

Fizika: geometriai optika, domború lencse képalkotása 
Kémia: kísérleti eszközök és használatuk; a szén szervetlen és szerves vegyületei; a kén és vegyületei; 
a metán; oxidáció és redukció; fertőtlenítőszerek; halogén elemek. 
Földrajz: a Naprendszer bolygói, mellékbolygói; a fertőző betegségek, járványok összefüggése a 
népességszám alakulásával 
Matematika: geometria, poliéderek; mennyiségi összehasonlítás, mértékegységek 
Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: az antibiotikumok bevezetésének hatása a népes-
ségszám változására; a járványok történeti jelentősége. 
Magyar nyelv és irodalom: a járványok irodalmi ábrázolása. 

KULCSFOGALMAK 

FOGALMAK 

Sejtes és nem sejtes szerveződés, autotróf, heterotróf, kemo- és fototróf 
életmód, vírus, baktérium. 
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Tematikai egység A NÖVÉNYEK ÉS A GOMBÁK 5 óra 

Előzetes tudás 
Szerveződési szintek, az élővilág méretskálája, az élőlények csopor-
tosításának elvei (Linné és Darwin), ivaros és ivartalan szaporodás. 

A tematikai egység 
fejlesztési céljai 

A rendszerezés lehetséges módjainak bemutatása. 
A felépítés és a működés összekapcsolása a növényi szövetek mik-
roszkópi megfigyelése során. 
A nagy élőlénycsoportok környezeti, egészségügyi és gazdasági je-
lentőségének bemutatása. 

Problémák, jelenségek,  
gyakorlati alkalmazások, ismeretek 

Fejlesztési követelmények 

Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazá-

sok:  

Milyen szempontok alapján csoportosíthatóak az 
élőlények? Mi magyarázza a környezetünkben élő 
növények életműködéseit: a felszívást, a növeke-
dést, a virágzást, a levélhullást? Mi az évgyűrű, 
mitől odvasodnak a fák? Miért örülnek a gazdák a 
méhek munkájának? Melyik gombát ne szedjem 
le? Hogyan kerülhető el a penészesedés, a kerti 
növények gombás fertőzése? 

Ismeretek:  

Testszerveződési típusok a növények országában. 
A növényi szövettípusok. A nagy növényi 
rendszertani csoportok (moszatok, mohák, 
harasztok, nyitvatermők, zárvatermők) 
jellemzése. A testfelépítés, az életműködések és a 
szaporodásmód kapcsolata az élőhellyel. A 
növények ivartalan szaporítása. A gombák 
testfelépítése, anyag- és energiaforgalma, 
szerepük az életközösségekben. Az ehető és 
mérgező gombák. A növények, gombák, mikrobák 
szerepe a talaj képződésének folyamatában. A 
talaj védelmének fontossága a fenntartható 
gazdálkodásban. 

Mikroszkópos képek, kész és készített prepa-
rátumok vizsgálata. Példák a növényi szöve-
tek felépítése és működése közötti kapcsolat-
ra.  A megfigyelések rögzítése vázlatrajz for-
májában. 

A növények szerepének bemutatása az embe-
riség táplálkozásában önálló ismeretszerzés 
alapján.  

A vizsgált növényi szervek felépítésén keresz-
tül az okság és korreláció elemzése az életfo-
lyamatok kapcsolataiban.  

A talaj és az élőlények kapcsolatának elemzé-
se konkrét példák alapján.  
A legfontosabb ehető és mérgező gombák 
felismerése.  

Kapcsolódási pontok: 

Kémia: a víz adszorpciója, oxidáció (sejtlégzés) és redukció (fotoszintézis), viaszok, cellulóz, 
szénhidrátok, olajok, fehérjék, vitaminok. 

Földrajz: A humuszképződés, a Föld természetes növénytakarója; egyes fajok jelentősége a táplálék-
ellátásban; a mezőgazdaság termelési módjai, ágazatai; globális környezeti problémák 
Fizika: lencserendszerek (mikroszkóp), elektronmikroszkóp, energia 
Vizuális kultúra: a fa- és virágszimbolika. 
Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: a termelési módok és a társadalmi fejlődés kap-
csolata. 
Matematika: halmazok. 

KULCSFOGALMAK 
 FOGALMAK 

Növényi szövet és szerv, alkalmazkodás, telep, spóra, diffúzió, ozmózis, 
féligáteresztő hártya, talaj. 
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Tematikai egység AZ ÁLLATOK 5 óra 

Előzetes tudás Szerveződési szintek, az élővilág méretskálája, az élőlények csoporto-
sításának elvei (Linné és Darwin). 

A tematikai egység 
fejlesztési céljai 

A mechanikai szemlélet alkalmazása az életműködések magyarázata 
során. Az alkalmazkodási változások és az állatfajok földrajzi elterje-
dése összefüggéseinek felismertetése. A felépítés és a működés kap-
csolatának elemzése a vizsgált állati szervek és szövetek megfigyelése 
során. 

Problémák, jelenségek,  
gyakorlati alkalmazások, ismeretek 

Fejlesztési követelmények 

Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalma-

zások: 

Mit tanulhat a technika az állatoktól? Az állatte-
nyésztés hatása az élelmiszeriparra, a mezőgaz-
daságra és a népesedésre. 
Hogyan alkalmazkodott az állatok kültakarója, 
idegrendszere, táplálkozása, életritmusa, szapo-

rodása a környezetükhöz? 
Ismeretek: 

Az állati és emberi szövetek főbb típusai. A nagy 
állati rendszertani csoportok (szivacsok, csaláno-
zók, férgek, ízeltlábúak, gerincesek) jellemzése 
testfelépítésük alapján. Állati szervek, életműkö-
dések és a környezet közti kölcsönös kapcsolatok. 
Alkalmazkodási változások, fejlődési irányok az 
állatvilág evolúciójában.  

 

 

Preparátumok, makettek, terepi tapasztala-
tok ábrázolása. 

A vizsgált állati szervek felépítésének megis-
merésén keresztül az okság és korreláció 
elemzése az életfolyamatok kapcsolataiban. 

Kapcsolódási pontok: 

Kémia: oxidáció; oxigén és vegyületei; fehérjék, szénhidrátok, zsírok; fehérjék, kalcium és 
vegyületei, hemoglobin, kollagén. Felületi feszültség, a mészváz összetétele, a kitin, diffúzió, 
ozmózis. 
Fizika: rugalmasság, szilárdság, emelőelv, gázok oldhatósága vízben, rakétaelv, a lebegés fel-
tétele 
Földrajz: korallzátonyok, édesvizi és tengeri mészkő. A mészkő, a kőolaj és a földgáz képződé-
se; földtörténeti korok. A tenger, mint táplálék-forrás. 
Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: a gerinces állatok történeti jelentősége.  
Magyar nyelv és irodalom: a kutya szó nyelvi jelentésvilága, kapcsolódó jelentései 

KULCSFOGALMAK 

FOGALMAK 
Állati szövet és szerv. 
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Tematikai egység KAPCSOLATOK AZ ÉLŐ ÉS ÉLETTELEN KÖZÖTT 7 óra 

Előzetes tudás Élettelen környezeti tényezők és hatásuk az élőlényekre, a tűrőképes-
ség, a faj.  

A tematikai egység 
fejlesztési céljai 

Az életközösségek vizsgálatán keresztül az azokra jellemző kölcsönha-
tások megismerése. Az életközösségek változásának, az anyagkörforgás 
folyamatainak megfigyelésén és vizsgálatán keresztül a ciklikus és lineá-
ris változások megismerése. A terepen végzett vizsgálatok során a ter-
mészeti rendszerek leírására szolgáló módszerek használata. 

Problémák, jelenségek,  
gyakorlati alkalmazások, ismeretek 

Fejlesztési követelmények 

Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazá-

sok: 

Mely fajok és miért élnek közös élőhelyen? 
Milyen kölcsönhatások kapcsolják össze az 
együtt élő fajokat? Mi határozza meg egy 
élőlény szerepét az életközösségben? Mi ma-
gyarázza, hogy egyes fajok egyedszáma közel 
állandó, másoké hirtelen változásokat mutat? 
Ismeretek: 
A populáció és életközösség (társulás) fogalma, jellem-
zői. Populáción belüli és populációk közti kölcsönha-
tások: a szabályozás megvalósulása a populációk és a 
társulások szintjén. Az életközösségek vízszintes és 
függőleges elrendeződésének okai. 
Példák az életközösségekben zajló anyagkörforgásra 
(szén, nitrogén), az anyag és energiaforgalom össze-
függésére. Táplálékpiramis (termelő-, fogyasztó-, le-
bontó szervezetek).Táplálkozási hálózatok (biológiai 
produkció, biomassza). Ciklikus és egyirányú folyama-
tok.  Járványok, hernyórágás: véletlenszerű és kaotikus 
létszámingadozások.  

 
 
Biológiai jelzések (indikációk) megfigyelése és 
megfejtése.  
Az élőlények közötti kapcsolatok rendszeré-
nek elemzése. Összetett ökológiai rendszerek 
elemzése az interneten és az írott szakiroda-
lomból gyűjtött anyagok alapján. 
 
Egyszerű kísérlet tervezése és elvégzése az 
élőlények egymásra gyakorolt hatásának vizs-
gálatára, az eredmények elemzése. 
 
A biológiai rendszerek térbeli és időbeli vál-
tozásait leíró grafikonok, diagramok értelme-
zése. 
Mennyiségi és minőségi változások okainak 
elemzése. 
Struktúra és funkció összefüggéseinek elem-
zése egyed fölötti szerveződési szinteken. 

Kapcsolódási pontok: 

Földrajz: földrajzi övezetesség; a föld gömbhéjas szerkezete, bioszféra; az éghajlat tényezői, a levegő 
és a felszíni vizek felmelegedése. 
Matematika: matematikai modellek, (gráfok, függvények, függvényábrázolás, statisztikai elemzések); 
mennyiségekkel való műveletek 
Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: Erőforrások, termelési kultúrák, 
környezetátalakítás. A szikesedés és talajerózió, mint történelemformáló tényezők; növényi, állati és 
emberi élősködők demográfiai hatásai 

KULCSFOGALMAK 
FOGALMAK 

Fajlista, korfa, szimbiózis, predáció, élősködés, antibiózis, versengés, 
antibiotikum, rezisztencia, a környezet eltartóképessége, diverzitás, 
biomassza, táplálékpiramis.  
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Tematikai egység AZ ÁLLATOK VISELKEDÉSE 7 óra 

Előzetes tudás Öröklött és tanult magatartásformák, társas szükségletek, a kísérlete-
zés módszerei és célja. 

A tematikai egység 
fejlesztési céljai 

Az élő rendszerek felépítésében és működésében megfigyelhető közös 
sajátosságok összegzése. A viselkedés és a környezet kapcsolatának 
megfogalmazása, és ezen keresztül az állati viselkedés, mint alkalmaz-
kodási folyamat bemutatása. 

Problémák, jelenségek,  
gyakorlati alkalmazások, ismeretek 

Fejlesztési követelmények 

Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazá-

sok: 

Hogyan deríthető ki, hogy mit érzékelnek az 
állatok, és ebből mi a fontos számukra? Van-e 
célja és funkciója az állati viselkedéseknek? 
Mi az állati tájékozódás alapja? Miről és miért 
„beszélgetnek” az állatok? Megérthetjük-e 
„beszédüket”? 
Ismeretek: 

Az inger, kulcsinger és a motiváció. Az örök-
lött és tanult magatartásformák és azok kom-
binációi. Jelentős kutatók módszerei, tapasz-
talatai és magyarázatai.  
Az állati és az emberi tájékozódás és tanulás 
típusai. Memória és a tanulás. 
Az állati és az emberi kommunikáció jellem-
zői. 
A társas kapcsolatok típusai, szerepük a faj 
fennmaradásában.  

Az öröklött és tanult magatartásformák meg-
különböztetése példák alapján. 
Különböző tanulási módszerek gyűjtése, ösz-
szehasonlítása különböző szempontok alap-
ján (pl. hatékonyság). Az állati viselkedés 
megfigyelése, a tapasztalatok rögzítése és 
értelmezése, az eredmények bemutatása. 
Szaporodási stratégiák, az állati viselkedés és 
a környezet összefüggéseinek elemzése. 
Az állati és emberi kommunikáció formáinak 
összevetése vizsgált példákon keresztül.  

Kapcsolódási pontok: 

Testnevelés és sport: mozgásformák. 
Fizika: rezgések, hullámok, frekvencia; hang, ultrahang. 
Mozgóképkultúra és médiaismeret: a reklámok hatása, szupernormális ingerek. 
Etika: csoportnormák, önismeret, énkép. 
Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: a csoportos agresszió példái az emberiség 
történelmében, a tömegek manipulálásának eszközei. 
Magyar nyelv és irodalom: verbális és non-verbális kommunikáció 

KULCSFOGALMAK  
FOGALMAK 

Reflex, kulcsinger, motiváció, adaptáció, tanulás, kommunikáció, 
agresszió, altruizmus, kulturális öröklődés.  
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Tematikai egység MÁSFÉLMILLIÓ LÉPÉS MAGYARORSZÁGON 5 óra  

Előzetes tudás Környezet, szerveződési szintek, környezetszennyezés, életközösség.  

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A globális éghajlat-változások lehetséges okainak és következményei-
nek elemzése. Egyes környezeti problémák (fokozódó üvegházhatás, 
savas eső, „ózon-lyuk”) következményeinek megismerésén keresztül 
az emberi tevékenység hatásának vizsgálata. A lokális és globális meg-
közelítési módok megismerése és összekapcsolása, a környezettuda-
tosság fejlesztése. 

Problémák, jelenségek,  
gyakorlati alkalmazások, ismeretek 

Fejlesztési követelmények 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások:  

Miért és hogyan változtak a Kárpát-medence 
jellegzetes életközösségei történelmünk 
során? 
Milyen formában nyújthat tartós megélhetést 
az ott élő közösségeknek? Mi jellemzi a 
közvetlen környezetem élővilágát?  
Ismeretek: 

Néhány jellemző hazai társulás (táj, 
életközösség) és állapotuk. 

A Kárpát-medence természeti képének, 
tájainak néhány fontos átalakulása az emberi 
gazdálkodás következtében. Tartósan 
fenntartható gazdálkodás és pusztító 
beavatkozások hazai példái. 

A természetvédelem hazai lehetőségei, a 
biodiverzitás fenntartásának módjai. 

 
 
Terepen vagy épített környezetben végzett 
ökológiai vizsgálat során az életközösségek 
állapotának leírására szolgáló adatok 
gyűjtése, rögzítése, a fajismert bővítése. 
 
Egy helyi környezeti probléma felismerése, 
tanulmányozása és bemutatása: okok 
feltárása, megoldási lehetőségek keresése. 
A lokális és globális megközelítési módok 
alkalmazása egy hazai ökológiai rendszer 
tanulmányozása során. 

Kapcsolódási pontok: 

Földrajz: a Kárpát-medence, hazánk nagytájai, erózió, humusz. 
Kémia: műtrágyák, növényvédőszerek, rovarölőszerek. 
Matematika: grafikonok, mérés. 
Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: a Kárpát-medence történeti ökológiája (fokos 
gazdálkodás, lecsapolás, vízrendezés, szikesek, erdőirtás és - telepítés, nagyüzemi gazdálkodás). 
Magyar nyelv és irodalom: természetleírások (pl. Jókai Mór, Fekete István). 

KULCSFOGALMAK  
FOGALMAK 

Biológiai sokféleség, természeti érték, természetvédelem, 
fenntartható fejlődés. 
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TOVÁBBHALADÁS  

FELTÉTELEI 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a  

9. évfolyam végén 

 

 

• A tanuló tudja használni a fénymikroszkóp különböző fajtáit, 

ahhoz előkészíteni a vizsgálati anyagokat.  

• Vizsgálatainak eredményeit rajzban/fényképekkel és írásban 

rögzítse.  

• Ismeri a vírusok, baktériumok biológiai egészségügyi 

jelentőségét, az általuk okozott emberi betegségek 

megelőzésének lehetőségeit, a védekezés formáit.  

• Ismeri a féregfertőzéseket és azok megelőzési feltételeit, a 

kullancscsípés megelőzését, a csípés esetleges 

következményeit.  

• A biológiai szerveződési szinteknek megfelelő sorrendben 

tanult nagyobb élőlénycsoportok (mikroba,növény,állat, 

gomba) elhelyezése a törzsfán.  

• Ok-okozati összefüggések felismerése az élőlények 

testfelépítése, életműködése, életmódja között.  

• Az életmód és a környezet kölcsönhatásainak ismerete.  

• Az állatok különböző magatartásformáinak ismerete, ill. 

felismerése példákból.  

 

 
 
���� 4 tanóra szabadon tervezhető a szaktanár döntése szerint! 
 



BIOLÓGIA 

9 

 

10. ÉVFOLYAM 

 

   

 
 

A biológiatanulás második évének diszciplináris 
témakörei a sejtbiológia, az ember szervezettana és 
élettana. A tanulók összekapcsolják a legalapvetőbb 
sejtszintű folyamatokat (felépítés és lebontás) kémiai 
ismereteikkel (oxidáció, tápanyagmolekula-típusok).  
Az emberi szervezet anyagcsere-folyamatainak 

összekapcsolásával képet nyernek a testünkben zajló folyamtokról, azok helyszíneiről és az 
egészségmegőrzés feladatairól. 
A homeosztázist fenntartó (szabályozó) funkciók közül a hormonális, az idegi és az 
immunrendszer fő működéseit összefüggéseikben látják át, és összekapcsolják az általuk 
szabályozott, vezérelt folyamatokkal. 
 
Éves óraszám: 36 
Heti óraszám: 1 óra 
 
���� 4 tanóra szabadon tervezhető a szaktanár döntése szerint! 

Tematikai egység A SEJT FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSE 5 óra 

Előzetes tudás 
A fénymikroszkóppal látható fontosabb sejtalkotók. Állati és növényi 
sejt megkülönböztetése. A szövet fogalma, típusai.  

A tematikai egység 
fejlesztési céljai 

Rendszerszemlélet alkalmazása a biológiai szerveződési szintek 
megkülönböztetésekor, és egymással való összefüggéseikre. Rendszer 
és környezet összefüggésének tudatos alkalmazása a sejt felépítésének 
és működésének magyarázatában. Felépítés és működés közötti 
összefüggések megértése, a szerkezeti struktúra és a kémiai felépítés 
összekapcsolása. Anyag, energia és információ fogalmainak 
alkalmazása a sejtben végbemenő folyamatok értelmezése során. 
Állandóság, változás és önazonosság értelmezése a sejtben zajló 
biokémiai folyamatok, valamint az öregedés vonatkozásában. A 
normális sejtműködés és az emberi egészség közti kapcsolat 
megfogalmazása. 

Problémák, jelenségek,  
gyakorlati alkalmazások, ismeretek 

Fejlesztési követelmények 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások: 

Miért van többféle felépítésű és működésű 
sejt is az élőlényekben? Hogyan megy végbe a 
sejtekben az anyagok átalakítása? Milyen 
hatások gátolhatják, veszélyeztethetik a sejtek 
anyagcseréjét?  
Ismeretek: 

A víz biológiai szempontból fontos jellemzői. 
Az élő rendszereket felépítő szerves anyagok 
sajátos biológiai funkciói. 

Fizikai-kémiai folyamatok biológiai 
szerepének, az élő állapot fizikai feltételeinek, 
határainak elemzése. 
Enzimműködés vizsgálata egy elvégzett 
kísérletben, a folyamat elemzése.  
Az élő rendszerek energiaszükségletének 
megértése, a sejtszintű energiaátalakító 
folyamatok lényegi ismerete, kapcsolatuk 
belátása. 
Struktúra és funkció összekapcsolása a 
sejtszintű folyamatok elemzése során. 
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Az enzimműködés lényege. A sejtkárosító 
hatások főbb típusai, (nehézfémek, mérgek, 
maró anyagok, sugárzások, hőhatás). 
A biológiai folyamatok energetikai 
összefüggései; a lebontó és a felépítő 
anyagcsere jellemzői, helyük a sejten belül. 
A kémiai kommunikáció lehetősége.  

 
A szabályozott sejtműködés néhány 
funkciójának értelmezése a soksejtű 
szervezeten belül. A sejtek közötti anyag- és 
információforgalom jelentőségének belátása, 
példákon keresztül.  

Kapcsolódási pontok: 

Fizika: diffúzió, ozmózis; hő, hőmérséklet; elektromágneses hullámok, hullámhossz; energia 
fogalma, mértékegysége, formái és átalakíthatósága, potenciál, feszültség. 
Kémia: fontosabb fémes és nem fémes elemek; szerves vegyületek sajátosságai, csoportjai; 
kémhatás, pH; ion; oldódás, oldatok koncentrációja, kémiai kötés, katalízis, katalizátor. 
Matematika: a mennyiségi jellemzők kifejezése számokkal; a számok értelmezése a valóság 
mennyiségeivel, nagyságrendek; hossz-, terület-, felszín-, térfogatszámítás; halmazok 
használata, osztályokba sorolás, rendezés. 

 Informatika: az információ fogalma, egysége 

KULCSFOGALMAK 

FOGALMAK 
Enzim, kicsapódás (koaguláció), anyagcsere (lebontó és felépítő), 
autotróf, heterotróf, sejtlégzés, erjedés, fotoszintézis, sejtalkotó. 
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Tematikai egység A TÁPLÁLKOZÁS 3 óra 

Előzetes tudás 

A tápanyag fogalma, típusai, a szervezetben betöltött szerepük.  
A tápcsatorna fő szakaszai, működése. A táplálkozás alapvető minőségi 
és mennyiségi szempontjai. Normál testsúly, testsúlyproblémák okai és 
következményei.  

A tematikai egység 
fejlesztési céljai 

A táplálkozás energiaviszonyaival kapcsolatos mennyiségi szemlélet 
erősítése. Az egészséges táplálkozást szolgáló szokások, értékrendek, 
gyakorlati készségek erősítése, a kockázati tényezők csökkentése iránti 
igény felkeltése, az önmagunk iránti felelősség érzésének erősítése. A 
fontosabb emésztőszervi és anyagcsere betegségekkel kapcsolatos 
ismeretekre épülő, egészségmegőrzésre irányuló attitűdök, életviteli 
képességek fejlesztése.  

Problémák, jelenségek,  
gyakorlati alkalmazások, ismeretek 

Fejlesztési követelmények 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások: 

Miért van szükségünk a különféle 
tápanyagokra? Hogyan függenek össze a 
sejtekben zajló folyamatok a 
táplálkozásunkkal? Mi történik az 
elfogyasztott ételekkel a tápcsatornában? 
Hová kerülnek a bélrendszerből felvett 
tápanyagok, mi történik velük a 
szervezetben? 
 
Hogyan függ össze a normál testsúly 
megőrzése a helyes táplálkozással? Milyen 
okai és következményei lehetnek a túlsúlynak, 
illetve az alultápláltságnak? 
Melyek a táplálkozással összefüggő gyakoribb 
megbetegedések, mit tehetünk a 
megelőzésük érdekében? 
Ismeretek: 

Tápanyagok energiatartalma, kémiai 
összetétele. A tápcsatorna szakaszai és 
működésük. A fontosabb emésztőnedvek, 
hatásuk. A máj szerepe. 
A normál testsúly. A túlsúly és elhízás 
következményei. A kiegyensúlyozott, 
változatos étrend jelentősége. 
Hiánybetegségek lehetséges okai, tünetei. 
 Az élelmiszer-higiénia jelentősége. A tartós 
stressz hatása az emésztőrendszerre.  
A szájhigiéné, a rendszeres fogápolás. 

A táplálkozás szervezet- és sejtszintű 
folyamatainak összefüggésbe hozása. A nyílt 
rendszer működésének értelmezése az 
anyagcsere példáján. 
A tápcsatorna-szakaszok felépítésének, a 
bennük végbemenő élettani folyamatok 
értelmezése. Egy szerv több funkciójának 
értelmezése a máj példáján. 
Az emésztési és a sejtszintű lebontási 
folyamatok közötti összefüggés felismerése. 
 
A normál testsúly megőrzése jelentőségének 
belátása 
Életmódhoz igazodó étrend tervezése. Vita a 
különböző táplálkozási szokások, divatok (pl. 
vegetarianizmus) előnyeiről és veszélyeiről.  
 
Az emésztőszervi fertőzések tüneteinek, 
valamint a megelőzés, a gyógyulás és a 
fertőzés terjedésével kapcsolatos teendők 
összegyűjtése.  
 
Liszt- és tejcukor-érzékeny beteg diétás 
étrendjének összeállítása. A diétahiba 
veszélyeinek bemutatása. 
Az epe hatásának modellezése.   
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Kapcsolódási pontok: 

Matematika: Halmazok használata; tulajdonságok kiemelése, analizálása. Szimmetria; forma, 
arányok összehasonlítása, osztályokba sorolása, rendezése különféle tulajdonságok szerint. 
Vizuális kultúra: formák arányviszonyai; vizuális reklámok. 
Földrajz: kontinensek földrajza, népek, népcsoportok. 
Fizika: sűrűség, szilárdság, rugalmasság; erő, munka, energia; egyszerű gépek. 
Kémia: a víz; kalcium és vegyületei; fehérjék; kolloid állapot. 
Aminosavak. fehérjék szerkezete; katalizátor. Reakcióhő; lipidek, szteroidok, koleszterin; 
glükóz, keményítő, cellulóz; vas és vegyületei, komplex vegyületek; kémhatás, pH; oldószer, 
oldat; ionvegyületek; kolloid rendszerek, koaguláció; oldatok koncentrációja; ozmózis 
Mozgóképkultúra és médiaismeret: emberábrázolás a képzőművészetben, filmben és 
irodalomban; a divat. 
Testnevelés és sport: mozgáskultúra, prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés; 
a helyes testtartás; gerincvédelem; a fittség jellemzői. 
 Magyar nyelv és irodalom: testbeszéd, arcjáték. 

KULCSFOGALMAK 

FOGALMAK 

Tápanyag, étel, élelmiszer (minőség), étrend, tápanyag-
energiatartalom, mennyiségi és minőségi éhezés, alapanyagcsere, 
túlsúly, tápcsatorna, emésztőnedv, emésztés, felszívódás, higiéné 
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Tematikai egység A LÉGZÉS 2 óra 

Előzetes tudás 
A légutak és a tüdő felépítése, működése és funkciói. A sejtlégzés.  
A légzőrendszert veszélyeztető környezeti ártalmak és káros 
szenvedélyek. 

A tematikai egység 
fejlesztési céljai 

A felépítés és a működés közötti kapcsolat értelmezése a légcsere és az 
öntisztulási képesség magyarázatában, valamint a tüdő léghólyagjainak 
felépítése és a külső gázcserefolyamat közötti összefüggés 
felismerésében.  
Az egészséges környezettel, életvitellel kapcsolatos gyakorlati készségek, 
a fontosabb légzőszervi betegségekkel összefüggő ismereteken alapuló, 
egészségmegőrzésre irányuló attitűdök formálása.  

Problémák, jelenségek,  
gyakorlati alkalmazások, ismeretek 

Fejlesztési követelmények 

Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások: 

Mi a légzés élettani szerepe, hogyan függ össze a 
légzés a sejtjeinkben zajló folyamatokkal? Hogyan 
megy végbe a ki- és belégzés folyamata? Hogyan 
szabályozza a szervezet a légzés teljesítményét? 
Mi az összefüggés a légzés és a hangképzés 
között? 
Melyek a leggyakoribb légszennyező anyagok és 
légzőszervi megbetegedések, mit tehetünk a 
megelőzés érdekében? 
Ismeretek: 

Az oxigénfelvétel és a szén-dioxid leadás 
összefüggése a sejtlégzéssel.  
A felső- és alsó légutak felépítése. A gége 
felépítése, funkciói, a hangadás és hangképzés 
biológiai tényezői. A ki- és belégzés folyamata. A 
hemoglobin szerepe, jelentősége.  
Mérgező vegyületek, allergének, szálló por, füst 
(dohányzás) kockázatai. Néhány gyakori 
légzőszervi megbetegedés jellegzetes kórképe, a 
megelőzés és a gyógyítás lehetőségei.  

 
 
A légzés szervezet- és sejtszintű folyamatainak 
összefüggésbe hozása.  
A légutak és a tüdő felépítésének, a bennük 
végbemenő élettani folyamatok elemzése 
(ábrázolás, ábraelemzés). 
A légcsere biomechanikai értelmezése egy 
készített modell alapján. 
 
Légzésfunkciós vizsgálat értelmezése 
 
A gázcsere, a légzési gázok szállításának, a szervek 
oxigénellátásának a fizikai- kémiai 
összefüggéseket figyelembe vevő magyarázata. A 
gégeműködést bemutató film, vagy ábra 
elemzése, a működés összekapcsolása a fizikai 
ismeretekkel.  
Kísérlet során vizsgált, vagy internetről gyűjtött 
légszennyezési adatok értelmezése.  
A dohányzás kockázatainak elemzése. 

Kapcsolódási pontok: 

Fizika: diffúzió; tömeg, súly; energia, munka; gázok nyomása, áramlások; sűrűség; nyomás; 
diffúzió, ozmózis; elektromos áram. 
Testnevelés és sport: életvezetés, egészségfejlesztés. 
Földrajz: a Föld légköre; alapgázok és szennyezők. 

KULCSFOGALMAK 

FOGALMAK 
Légcsere, légutak, léghólyag, légzési perctérfogat, hemoglobin, gége, 
hangszalag, allergia, asztma. 
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Tematikai egység NEDVKERINGÉS ÉS KIVÁLASZTÁS 4 óra 

Előzetes tudás 
A vér összetétele, sejtes alkotói, biológiai szerepe. A keringési 
rendszer felépítése. Véráramlás, a vérkörök. A szív üregei, 
szívbillentyűk, szívritmus, pulzus. 

A tematikai egység 
fejlesztési céljai 

Rendszerszemlélet fejlesztése a belső környezet és a nedvkeringés 
biológiai folyamatában, a különböző anyagforgalmi folyamatok 
egymással való kapcsolatában.  
A szív- és érrendszeri betegségek kockázatainak felismerése, a 
megelőzést lehetővé tévő életmód-elemek iránti igény felkeltése, 
erősítése, pozitív attitűdök kialakítása. Elsősegélynyújtás és 
újraélesztésben alapszintű gyakorlottság elérése.  

Problémák, jelenségek,  
gyakorlati alkalmazások, ismeretek 

Fejlesztési követelmények 

Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások: 

Miért és hogyan keringenek testfolyadékaink? 
Milyen folyadékterek fordulnak elő a szervezetünkben? 
Mi a kapcsolatuk? Miből áll, hogyan keletkezik, hogyan 
alvad meg a vér? 
Hogyan biztosítja a szív a vérkeringés irányát és változó 
teljesítményét? Mi az erek feladata? Hol és hogyan 
tapintható a pulzus, mérhető a vérnyomás? 
Miért változó a vizelet mennyisége és összetétele? 
Hogyan függ ez össze a belső környezetünk 
viszonylagos állandóságával? 
Melyek a szív és érrendszeri megbetegedések kockázati 
tényezői, gyakoribb típusai? Mit tehetünk a 

megelőzésük érdekében? 
Milyen elsősegélynyújtás alkalmazandó vérzések, 

szívműködési zavarok vagy keringésleállás 
esetén? 
Ismeretek: 
A vér oldott és sejtes elemei. A vér és a szövetközti 
nedv, ill. a nyirok keletkezése, összetétele, funkciói. 
A véralvadás élettani jelentősége, a folyamat tényezői. 
A vérrög képződés kockázati tényezői és 
következményei. 
A szív fölépítése és működése, a szívritmus és 
perctérfogat összefüggése. Értípusok, felépítésük, 
funkciójuk.  
A vérnyomás fogalma, mérése, normál értékei. 

A homeosztázis értelmezése a folyadékterek 
összetételének példáján. A vese szervi felépítése,  

A vízvisszaszívás mértékének szabályozása.  
A leggyakoribb szív- és érrendszeri betegségek tünetei, 
kialakulásának okai. Kockázatot jelentő élettani 
jellemzők.  
Vérzéstípusok és ellátásuk. A fertőtlenítés fontossága. 
A szívinfarktus előjelei, teendők a felismerés esetén. 
Újraélesztés.  

 
 
A nedvkeringés rendszerszemléletű értelmezése, a 

testfolyadékok megkülönböztetése és összefüggésük 
felismerése. 
A vérvétel, a laboratóriumi vizsgálat jelentőségének 
belátása, a fontosabb adatok értelmezése. 
 
Állandóság és változás szempontjainak alkalmazása a 
folyamat értelmezésében. A véralvadás folyamatának 
megértése, jelentőségének felismerése, a trombózisos 
betegségekkel való összefüggésbe hozása. 
 
Az érrendszer és a szív felépítése, valamint a bennük 
végbemenő élettani folyamatok összekapcsolásán 
alapuló folyamatelemzés (ábrázolás, ábraelemzés). 
Körfolyamat értelmezése a szívciklus példáján. 
 
Vérnyomásmérés osztálytársakon; statisztikai átlag 
számolása és ábrázolása. 
 
A vese felépítése és a benne végbemenő élettani 
folyamatok összefüggésbe hozásán alapuló 
folyamatelemzés (ábrázolás, ábraelemzés). 
 
A szív- és érrendszeri betegségekkel összefüggő 
ismeretek alapján következtetések levonása az 
egészségmegőrzésre irányuló életvitelt illetően.  
 
Elsősegély-nyújtási teendők gyakorlása a vizsgált 
sérülések és rosszullétek esetében 
(pl. újraélesztés). 
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Kapcsolódási pontok: 

Fizika: diffúzió; tömeg, súly; energia, munka; gázok nyomása, áramlások; sűrűség; nyomás; 
diffúzió, ozmózis; elektromos áram. 
Kémia: lipidek, szteroidok; peptidek; glükóz, glikogén; jód, komplex vegyületek; kalcium és 
vegyületei; a molekulák szerkezete, ionok. 
Hemoglobin, tengerek és édesvizek sókoncentrációja.  
Testnevelés és sport: prevenció, egészségvédelem, teljesítményfokozó szerek veszélyei; 
motoros képességek, relaxáció. 
Testnevelés és sport: életvezetés, egészségfejlesztés. 

KULCSFOGALMAK 

FOGALMAK 
Folyadéktér, vér, nyirok, véralvadás, trombózis, artéria, véna, 
kapilláris, vérkör, kamra, pitvar, szívbillentyű, szívciklus, perctérfogat, 
vérnyomás, homeosztázis, újraélesztés.  
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Tematikai egység MOZGÁS ÉS TESTALKAT.  A BŐR  5 óra 

Előzetes tudás 

A csont szöveti szerkezete, csontok kapcsolódási módjai. Az emberi 
csontváz fő elemei. A mozgás és az egészség közötti alapvető 
összefüggések. A mozgásszegény életmód egészségkárosító hatása.  
A hámszövet alapvető jellemzői, csoportjai. A bőr felépítése, főbb 
funkciói. Gyakoribb bőrsérülések és ellátásuk. Higiéniai alapismeretek, a 
bőrápolás szempontjai és módjai. 

A tematikai egység 
fejlesztési céljai 

A felépítés és a működés kapcsolatának különböző megjelenése az 
emberi mozgás szervrendszerében.  
A rendszeres testmozgás élettani hatásának ismeretén alapuló tudatos 
életmódra való törekvés alakítása.  
A testképen alapuló önelfogadás erősítése. 
A bőr felépítése és működése közötti összefüggések alkalmazása 
magyarázatokban. A személyi higiéné biztosításával, a bőr ápolásával és 
egészségmegőrzésével kapcsolatos életviteli és gyakorlati készségek 
fejlesztése. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 
alkalmazások, ismeretek 

Fejlesztési követelmények 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások: 

Hogyan kapcsolódnak egységes rendszerré a 
csontjaink? Milyen a csont összetétele, 
szöveti és szerkezeti felépítése? Milyen 
mechanikai elvek alapján írható le az 
izommozgás?  
Milyen mozgásszervi sérülések fordulhatnak 
elő? Hogyan előzhetők meg és milyen 
elsősegély alkalmazható? Milyen életmóddal 
őrizhető meg a mozgásképesség? Hogyan 
előzhetők meg a mozgásszervi 
megbetegedések? Milyen kép él bennünk a 
testünkről? Hogyan változott a szépségideál a 
múltban, és mi határozza meg a jelenben? 
Hogyan módosítható a test megjelenése, 
formája? 
Milyen feladatokat lát el a bőrünk? Hogyan 
épül föl? Mit jelez a bőr testünk állapotából? 
Mi alakítja ki a bőr alapszínét? Milyen bőrszín 
változatok jellemzőek az emberi fajra? 
Hogyan ápolhatjuk a bőrünket? Melyek a bőr 
gyakoribb megbetegedései, melyek ezek 
kockázati tényezői, mit tehetünk a megelőzés 
érdekében?  
Ismeretek: 

A kéz és a koponya jellegzetességei. A mozgás 

 
 
A csontok mechanikai szerkezete, kémiai 
összetétele és biológiai funkciója közötti 
összefüggésekkel kapcsolatos kísérletek 
elvégzése. 
Példák a különböző csontkapcsolatokra. 
A csontok egymással és az izmokkal való 
kapcsolódási módjainak összefüggésbe 
hozása a mozgásképességgel. 
Az izomzat hierarchikus felépítésének 
belátása, a rendszerszerűség felismerése. 
A mechanikai elvek, biomechanikai és 
biokémiai szemlélet alkalmazása. 
 
Elsősegélynyújtás különböző típusú 
mozgásszervi sérülések esetén. 
A mozgásszegény életmód egészségkárosító 
hatásainak felismerésén alapuló, rendszeres, 
életmódszerű testmozgás. Az önvizsgálatok és 
rendszeres szűrővizsgálatok fontosságának 
belátása. 
Az edzettség, fittség állapotának biológiai 
leírása, vizsgálata egyszerű mérésekkel, ezek 
értékelése. 
Csontok fizikai szerkezetének és kémiai 
összetételének vizsgálata. 
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szerepe az emberi kommunikációban. A csont 
szilárdsága és rugalmassága, a kémiai 
összetétel és a szöveti-, szervi felépítés főbb 
jellemzői. A végtagok és függesztő elemeik, a 
gerincoszlop és a bordák, a koponya 
fontosabb csontjai. A hajlító és feszítő izmok 
működése néhány példán, az izmok 
csontokhoz tapadásának módja. Sérülések 
típusai (rándulás, ficam, húzódás, szakadás, 
törés). Alapvető elsősegély-nyújtási 
ismeretek. A bemelegítés, erősítés, nyújtás 
biológia alapjai, fontossága. Az edzés és a 
fizikai teljesítmény összefüggése. A 
sportágakkal járó terhelés hatása a mozgás 
szervrendszerére. Testkép és lelki egyensúly 
összefüggése. A plasztikai sebészet hatásai, 
mellékhatásai és veszélyeik. A bőr funkciói, 
rétegei, szöveti felépítésük. Az erek, a 
zsírszövet és a mirigyek szerepe a 
hőszabályozásban. Bőrflóra, pattanás, 
mitesszer, hámlás. Bőrpigment, melanin. 
A napozás hatása, veszélyei. A bőr higiénéje. 
A napsugárzás (UV) károsító hatása, a bőrrák 
felismerhetősége, veszélyessége.  

Érvelés a táplálékkiegészítők, 
teljesítménynövelők használatával 
kapcsolatban (előnyök, hátrányok, veszélyek). 
Érvek gyűjtése a testképre ható divatok 
veszélyeiről. 

A bőr funkcióinak és felépítésének kapcsolata 
a szervezetszintű működésekkel – 
hőszabályozás elemzése. 
Az emberi faj bőrszínskálájának a biológiai 
sokféleség részeként való értelmezése. 
Képek gyűjtése a különböző 
bőrbetegségekről, tünetek felismerése. Érvek 
gyűjtése a szűrővizsgálatok, illetve az 
önvizsgálat fontosságáról. 
Kozmetikumok összetételének vizsgálata és 
kapcsolatba hozása a bőr felépítésével és 
működésével 

Kapcsolódási pontok: 

 Testnevelés és sport: mozgásformák 
Fizika: sűrűség, szilárdság, rugalmasság; erő, munka, energia; egyszerű gépek. 
Kémia: a víz; kalcium és vegyületei; fehérjék; kolloid állapot. 
Mozgóképkultúra és médiaismeret: emberábrázolás a képzőművészetben, filmben és 
irodalomban; a divat. 
Testnevelés és sport: mozgáskultúra, prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés; 
a helyes testtartás; gerincvédelem; a fittség jellemzői. 

 Magyar nyelv és irodalom: testbeszéd, arcjáték. 

KULCSFOGALMAK 

FOGALMAK 
Ízület, függesztő öv, csontsűrűség, vázizom, ín, szalag, bemelegítés, 
nyújtás. 
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Tematikai egység AZ IMMUNRENDSZER 4 óra 

Előzetes tudás 

A vér összetétele, az egyes alkotók szerepe. Belső környezet fogalma. Baktérium, vírus 
fogalma, megkülönböztetése. Fertőzés, járvány fogalma. Antibiotikumok hatása, 
jelentősége. Hormon fogalma, a hormonális szabályozás elvi alapjai (a vércukorszint 
szabályozása). 

A tematikai egység 
fejlesztési céljai 

Rendszerszemlélet alkalmazása az immunrendszer és a szervezet egészének 
viszonyára, valamint az immunrendszer komplexitásának belátására. Az oksági 
gondolkodás fejlesztése az immunrendszer működését feltáró kísérletek értelmezése 
során. Az ismereteken alapuló döntéshozatali és cselekvési képesség fejlesztése.  

Problémák, jelenségek,  
gyakorlati alkalmazások, ismeretek 

Fejlesztési követelmények 

Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások: 
Miért van szükségünk biológiai „önvédelemre”?  
Mit jelent az önazonosság, és mi veszélyezteti ennek 
megőrzését? Hogyan győzi le szervezetünk a 
fertőzéseket? Miért következhet be az átültetett 
szervek kilökődése? Mi a magyarázata a védőoltások 
hatékonyságának? Milyen betegségeket sikerült 
leküzdeni, vagy visszaszorítani ezen a módon? Mi 
gyengíti, és mi erősíti immunrendszerünket?  
Milyen következménye lehet a meggyengült 

immunvédelemnek? 
Ismeretek: 
Kórokozó, fertőző és megbetegítő képesség, helyi és 
világjárvány. A kórokozók által okozott lehetséges 
hatások. A veleszületett és a szerzett immunitás. A 
nyiroksejtek típusai és funkciói. Vércsoportok, 
vérátömlesztés, Rh összeférhetetlenség. A kórokozók 
hatása és a védekezés lehetősége (Semmelweis, 
Pasteur). Passzív és aktív immunizálás. Gyakoribb 
védőoltások, az immunizálás közegészségügyi szerepe. 
Az immunrendszer és a lelki állapot közötti 
összefüggés. A tartós, nem kontrollált stressz hatása az 
immunrendszerre. Az immunrendszer rosszindulatú 
megbetegedése. Az allergia és az asztma immunológiai 
háttere.  

 
 
Az immunrendszer működését feltáró kísérletek és az 
arra adott magyarázatok értelmezése. 
Alapvető közegészségügyi és járványtani ismeretek 
alapján valós helyzetek elemzése, cselekvési 
lehetőségek mérlegelése. 
Az információ értelmezése a saját-idegen felismerési 
mechanizmusokban. A veleszületett, természetes 
védekezőképesség, valamint a szerzett, specifikus 
immunitás megkülönböztetése. 
A védőoltások indokoltságának értelmezése. 
A testi és lelki egészség közötti összefüggés belátása, 
biológiai magyarázata. A tartós stressz kezelésével 
összefüggő, egészségmegőrzést szolgáló életviteli és 
gyakorlati lehetőségek megismerése, összevetése a 
saját életmóddal. 
Vér(csoport)vizsgálatok eredményének megfigyelése, 
értelmezése. 

Kapcsolódási pontok: 

Kémia: fehérjék harmadlagos szerkezete; cukrok, poliszacharidok, lipidek; zsírok, kémhatás; 
mosó- és tisztítószerek. 
Fizika: hő, hőáramlás, párolgás; elektromágneses sugárzások spektruma, UV sugárzás, dózis. 
Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: középkori járványok. 
Testnevelés és sport: mozgáskultúra; prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés; higiéniai ismeretek 

KULCSFOGALMAK 

FOGALMAK 

Fertőzés, járvány, veleszületett immunitás, szerzett (specifikus) 
immunitás, antigén, antigén felismerés, antitest (immunglobulin), 
nyiroksejt (limfocita), Rh és ABO vércsoportrendszer, védőoltás, 
immunizálás, immunológiai memória. 
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Tematikai egység A HORMONÁLIS SZABÁLYOZÁS 4 óra 

Előzetes tudás 

Vezérlés és szabályozás fogalma. A mirigy fogalma, típusai. A 
vérkeringés, érhálózat, vér összetétele. A hormon fogalma, a hormonális 
szabályozás elvi alapjai (vércukorszint szabályozása). A stressz biológiai 
értelmezése.  

A tematikai egység 
fejlesztési céljai 

Az absztrakt gondolkodás fejlesztése az életfolyamatok szabályozásáról 
és vezérléséről alkotott modell általánosításával, az idegi és hormonális 
szabályozás közötti hasonlóságok és különbségek, valamint az egységes 
(neuroendokrin) rendszerbe kapcsolódás felismerése során.  

Problémák, jelenségek,  
gyakorlati alkalmazások, ismeretek 

Fejlesztési követelmények 

Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások: 
Milyen sajátosságai vannak a kémiai jelátvitelnek a 
szabályozásban? Melyek a szervezet belső 
egyensúlyára ható legfontosabb hormonok, hol 
termelődnek, és mi a hatásuk? Mely rendellenességek, 
betegségek vezethetők vissza valamely hormonális 
zavarra?  

A teljesítményfokozó szerek veszélyei. 
Ismeretek: 
A kémiai jelátvitel jellemzői. Belső elválasztású mirigy. 
Hormon és receptor összefüggése, specifikus hatás. A 
folyamatba való beavatkozás lehetősége.  
A hipofízis- és a hipotalamuszrendszer felépítése és 
működése. A hormonális szabályozás hierarchikus 
felépítése. Az idegrendszeri ellenőrzés érvényesülése. 
A hormonhatás időbeli jellemzői. Példák a központi 
idegrendszerben termelődő hormonok hatásaira 
(szorongás, eufória). A vércukorszint szabályozásának 
mechanizmusa (inzulin). A tiroxin és az adrenalin 
hatása. A cukorbetegség kockázati tényezői, 
felismerése, lehetséges következményei és kezelése. 
Növekedési rendellenességek. Pajzsmirigy betegségek. 
Hormonok, hormonhatású szerek a környezetünkben, 
lehetséges veszélyek.  

 
 
A hormonhatás specifikusságának megértése, a 
hormon-receptor kapcsolódás jelentőségének 
felismerése. 
 
A szabályozás és vezérlés fogalmának elmélyítése a 
hormonális működés példáján. 
Az idegi és hormonális szabályozás 
összehangoltságának megértése a hipotalamusz-
hipofízisrendszer felépítése és működése alapján. 
 
Hormonzavarokkal összefüggő kórképek vizsgálata, a 
kockázatok és megelőzési lehetőségek felismerése, 
következtetések levonása. 
 
Érvelés a teljesítményfokozó és izomtömeg-növelő 
szerek használata ellen. 

Kapcsolódási pontok: 

Fizika: elektromosság, töltéshordozó; potenciál, feszültség; látható fény, domború lencse 
képalkotása, törésmutató; rezgések és hullámok, hullámtípusok, hullámjelenségek, 
hullámhossz és frekvencia. 
Kémia: szerves kémia, alkálifémek és alkáli-földfémek.  
Informatika: a szabályozás alapjai  
Testnevelés és sport: a teljesítményfokozó szerek veszélyei  
Technika, életvitel és gyakorlat:baleseti veszélyek, kockázatok. 

KULCSFOGALMAK 

FOGALMAK 
Hormon, receptor, belső elválasztású mirigy, szteroid, hipotalamusz, 
agyalapi mirigy-, pajzsmirigy-, hasnyálmirigy-, mellékvese-hormon. 
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Tematikai egység AZ IDEGRENDSZER 5 óra 

Előzetes tudás 

Az idegsejt és az idegszövet felépítése és működése. Elemi idegi folyamatok. Az idegi 
szabályozás alapelve. Környéki és központi idegrendszer megkülönböztetése. A reflex 
fogalma. A szem és a fül felépítése. Az idegműködéseket befolyásoló, tudatmódosító 
szerek veszélyei. 

A tematikai egység 
fejlesztési céljai 

Rendszerszemlélet alkalmazása a szabályozott állapot biológiai értelmezésében. 
Rendszer és környezet kapcsolatán alapuló szemléletmódok alkalmazása az érzékelés 
és a szabályozottság magyarázatában. A tudatmódosító, függőséget okozó szerekkel 
szembeni elutasító magatartás erősítése. 

Problémák, jelenségek,  
gyakorlati alkalmazások, ismeretek 

Fejlesztési követelmények 

Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások: 

Miben különbözik az idegsejt felépítése és működése 
a többi sejtétől? Hogyan képes a szervezet beállítani 
belső állapotának életfontosságú jellemzőit? Hogyan 
állítják elő és továbbítják az idegsejtek a jeleket? Mi az 
oka az idegrendszer belső aktivitásának? Mi a 
gerincvelő szerepe az idegi szabályozásban? Melyek az 
emberi érzékelés területei? Mit tehetünk, érzékelési 
képességeink megőrzése érdekében? 
Milyen szabályozó rendszerek őrködnek létfenntartó 
életműködéseink felett? Hogyan alkalmazkodik 
szervezetünk a testi és lelki terheléshez? Melyek az 
idegrendszert érintő fontosabb rendellenességek, 
megbetegedések? Mit tehetünk megelőzésük 
érdekében? 

Ismeretek: 
A szabályozókör fogalma, elemei. A negatív 
visszacsatolás működési elve, biológiai szerepe. Egy 
példa ismerete. Az idegsejt felépítése. A nyugalmi 
potenciál tényezői, értéke. Akciós potenciál 
kialakulása, terjedése. Az idegsejtek közötti 
kölcsönhatások formái és jelentőségük. A szinapszisok 
működésére ható anyagok. Az idegsejtek aktivitásának 
belső ritmusa (biológiai órák). A gerincvelő felépítése, 
funkciói. Szomatikus és vegetatív gerincvelői reflexek.  
Az inger fogalma, típusai. A receptor funkciói. A látás 
folyamata, alkalmazkodás a változó távolsághoz és 
fényerőhöz. A fül felépítése, a hallás és egyensúlyozás 
folyamata. Szemhibák és látásjavító eszközök, 
módszerek. A halláskárosodás kockázatai. Vegetatív 
szabályozás fogalma, funkciója, szabályozási területei. 
Egy vegetatív működés szabályozásának példája (pl. 
légzés).Az agy részei. Agyidegek. Éberség és alvás 
ritmusa, az ingerek változatosságának szerepe. 

Idegrendszeri sérülések okai, gyakoribb esetei és 
következményei (ideg-, gerinc-, agysérülés). Fejlődési 
rendellenességek, fogyatékosság. Agyi keringési 

zavarok. Parkinson-kór, Alzheimer-kór, prionbetegség. 

 
 
A szabályozás és vezérlés fogalmainak alkalmazása az 
idegrendszer működésének magyarázatakor. 
Állandóság és változás szempontjain alapuló 
folyamatelemzés és magyarázat. 
 
A jel fizikai, kémiai és biológiai értelmezése. 
A környezetben előforduló, az élőlények számára 
adekvát hatások, energiaformák azonosítása, az inger 
fogalmának értelmezése. 
 
Reflextípusok megkülönböztetése, a reflexkör felépítése 
és működése közötti kapcsolat értelmezése. Elvégzett 
reflexvizsgálat értelmezése. 
A környezetben előforduló, az élőlények számára 
adekvát hatások, energiaformák azonosítása, az inger 
fogalmának értelmezése. 
Az érzékszervek felépítése és működése közötti 
összefüggés elemzése. 
Elvégzett érzékelés-élettani kísérletek értelmezése. 

 
Szomatikus és vegetatív szabályozás 
megkülönböztetése, a vegetatív szabályozás 
néhány területének, módjának és funkciójának 
értelmezése. A szabályozás elemzése 
példákon. 
 
Felépítés és működés kapcsolatba hozása, a 
rendszerszerűség felismerése és magyarázata.  
 
A gyakoribb idegrendszeri megbetegedések 
azonosítása jellegzetes tüneteik alapján.  
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Kapcsolódási pontok: 

Fizika: elektromosság, töltéshordozó; potenciál, feszültség; látható fény, domború lencse 

képalkotása, törésmutató; rezgések és hullámok, hullámtípusok, hullámjelenségek, 

hullámhossz és frekvencia. 

Informatika: a szabályozás alapjai, jelátvitel.  
Vizuális kultúra: térbeli szerkezetek metszetei.  

Kémia: elektrokémiai alapismeretek, Daniell-elem, elektródpotenciál.  
Fizika: az áramvezetés feltételei, optika, lencsék fénytörés, képalkotás, hullámtan, hangtan.  
Magyar nyelv és iroda-lom: hangtan, Karinthy Frigyes: Utazás a koponyám körül.  

Technika, életvitel és gyakorlat:baleseti veszélyek, kockázatok. 

KULCSFOGALMAK 

FOGALMAK 

Vezérlés, szabályozás, negatív visszacsatolás, idegsejt (neuron), akciós 
potenciál, ingerküszöb, szinapszis, reflexkör, szomatikus és vegetatív 
idegrendszer, érzékelés, érzékszerv, nagyagy, kisagy, agytörzs, 
agykéreg, dúc, mag, ideg, pálya, szürkeállomány, fehérállomány.  

 
 

TOVÁBBHALADÁS  

FELTÉTELEI 

 

A fejlesztés  

várt eredményei  

a ciklus végén 

 

 

A tanuló: 

• Ismerje és a problémamegoldás során megfelelően kezelje a bio-

lógiai szerveződési szinteket.  

• Tudjon magyarázatot adni és következtetéseket levonni a növé-

nyi és állati szervezet felépítése és működése közötti összefüg-

gésekre.  

• Ismerje fel az autotrófia biokémiai lényegét és ökológiai jelentő-

ségét.  

• Ismerje a természetes élőhelyek típusait és lényeges jellemzőit, 

tudja az élőlénycsoportok környezeti igényével kapcsolatba hoz-

ni.  

• Lássa az állati viselkedésmódok célját, formáit és eredetét.  

• Legyen tisztába az állati közösségekben meghatározó társas kap-

csolatok formáival és funkcióival.  

• Tudja alkalmazni az etikai elveket az ökológiai problémák értel-

mezése és megoldása során.  

• Vállaljon szerepet és cselekedjen a helyi természeti értékek vé-

delmében.  

• Legyen képes a biológiai vizsgálatoknak megfelelő eszközöket és 

módszereket a gyakorlatban alkalmazni.  

• Tudja hogyan kell használni az internet és a könyvtár nyújtotta 

lehetőségeket az önálló tanulás során.  
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      11. ÉVFOLYAM 
 

 
 
 
 
A 11. évfolyam fő témái a molekuláris genetika, az evolúció, az ökológia és az emberi 

viselkedés. E témakörök feldolgozásának középpontjában az emberi szervezet felépítésének 

és működésének, az ember testi és lelki egészsége közti kapcsolatnak a megértése áll. Ennek 

elemzése különböző szerveződési szinteken – sejt, szövet, szerv, szervrendszer, szervezet –, 

de azonos céllal történik. Az egyed feletti szintek az ember esetében átvezetnek a társadalmi 

jelenségek világába. A biológia e téren egyrészt a határterületeket érintve a kapcsolatok 

fölismeréséhez vezet, másrészt annak elfogadását eredményezi, hogy az emberi társadalom 

tartósan csak a természeti környezetbe illeszkedve maradhat fenn. A fenntarthatóság mint 

cél nem egy kész algoritmus megtanulását igényli – ilyen jelenleg nincs –, hanem a biológiai 

ismeretek kreatív, átgondolt alkalmazását a társadalmi élet területén is. Az ismereteknek 

ahhoz a fölismeréshez is el kell vezetniük, hogy az ember testi és lelki egészségét 

közvetlenül, egyéni szinten is befolyásolja. A tanulás során az elméleti háttér ismerete 

párosul a természettudományos gondolkodás módszereivel és a vizsgálódáshoz szükséges 

gyakorlati készségekkel. A témakörök biztosítják a tudás rendszerszerű építését, 

kapcsolódnak a mindennapi élet problémáihoz. Megjelennek a biológiai szerveződés 

egymásba épülő szintjei, a különféle élő rendszerek és a közöttük lévő összefüggések. 

Megismerésük során a tanulók követik az anyag, az energia és az információ átadásának 

útjait, megfigyelhetik az állandóság és változás jelenségeit. Az ember megismerésekor a 

tanulók nem csak a testi felépítést, hanem a lelki alkatot, az önismerettel, a tartós és 

kiegyensúlyozott társas kapcsolatokkal összefüggő biológiai kérdéseket is vizsgálják. Az 

élettelen és az élő természet kapcsolatába, az életközösségek bioszféra szintjéig követhető 

felépülésébe és működésébe való bepillantás formálja az egyéni életvitelt, és kialakítja a 

fenntarthatóságot szolgáló közösségi cselekvésben való aktív részvétel képességét.  
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Éves óraszám: 36 
Heti óraszám: 1 óra 
 
���� 4 tanóra szabadon tervezhető a szaktanár döntése szerint! 

Tematikai egység NEMZEDÉKRŐL NEMZEDÉKRE - AZ ÖRÖKLŐDÉS TÖRVÉNYEI 5 óra 

Előzetes tudás A faj, a környezet (környezeti tényező) fogalma.  
Az ivaros szaporodás genetikai lényege. Vércsoport-antigének. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az információ-kifejeződés folyamatainak megértése az élővilágban. A tudományos 
gondolkodás mindennapi életben való hasznosságának belátása, a módszerek 
tudatos alkalmazása. A problémák tudatos azonosítása, feltevések megvizsgálása. 
A véletlen szerepének és a valószínűség fogalmának alkalmazása. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 
alkalmazások, ismeretek 

Fejlesztési követelmények 

Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások: 

Öröklődnek-e a szerzett tulajdonságok? 
Mi magyarázza az öröklött tulajdonságok 
megjelenését vagy eltűnését? Milyen mértékben 
befolyásolhatja a környezet vagy a nevelés az öröklött 
jellegek megnyilvánulását? Mi az oka és jelentősége 
biológiai sokféleségünknek? 
Ismeretek: 
Mendel szemléletmódja (a gén mint szerkezet nélküli 
egység), módszere, eredményei. Allélkölcsönhatások 
(dominancia). Példák emberi tulajdonságok 
öröklődésére. A beltenyésztés és kockázata 
(állattenyésztés, természetvédelem, rokonházasság 
veszélye). Példák hajlamok öröklésére. Kockázati 
tényezők és gének kölcsönhatása. Az egyén és a 
társadalom együttélése öröklött hiányokkal (diéta). 
A genetikai sokféleség jellemzése (allélszám) és 
biológiai szerepe (nemesítés, az alkalmazkodás 
lehetősége). A környezet hatása mennyiségi jellegek 
öröklésére, sok gén – egy tulajdonság kapcsolat.  

 
 
Mendel módszereinek, eredményeinek és ezek 
érvényességi körének értelmezése. 
Öröklött jelleg megjelenésének számszerű megadása 
(az öröklésmenet ismeretében).  
Következtetés allélkölcsönhatásra (az eloszlás 
ismeretében). 
 
Családfa elemzése. Ikervizsgálatok értelmezése. 
Kockázati tényező és elővigyázatosság értelmezése 
genetikai példán. 
 
Minőségi és mennyiségi jelleg megkülönböztetése. 
Mennyiségi eloszlás grafikus megjelenítésének 

értelmezése. 

Kapcsolódási pontok: 

Földrajz: kozmológia, földtörténeti korok, állat- és növényföldrajzi ismeretek.  
Fizika: Kozmológia. az Univerzum kialakulása, csillagfejlődés.  
Kémia: izotópok, radioaktivitás.  
Etika: genetikával, génmanipulációval összefüggő kérdések  
Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: Ősközösség. A szelekció szerepe a növény- és 
állatnemesítésben. Ásatások, restaurálás, kormeghatározás. Népek és nyelvek rokonságának kérdése. Járványok 
történelemformáló szerepe. 
Művészetek, vizuális kultúra: példák a stílusok, divatok, szokások, rítusok, nyelvek stb. átalakulásaira. 
Barlangrajzok. 

KULCSFOGALMAK 

FOGALMAK 
Gén, allél, domináns, recesszív, homo- és heterozigóta, hajlam, 
beltenyésztés, genetikai sokféleség (diverzitás). 
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Tematikai egység MEGFEJTHETŐ ÜZENETEK - MOLEKULÁRIS GENETIKA   5 óra 

Előzetes tudás A fehérjék szerkezete. Katalízis. Az öröklődés törvényei (Mendel). 
A sejt fölépítése. 

A tematikai egység 
fejlesztési céljai 

A tudományos gondolkodás mindennapi életben való hasznosságának belátása, a 
módszerek tudatos alkalmazása. Vizsgálati módszerek, tudományos eredmények és 
ezek érvényességi körének értelmezése. 

Az orvoshoz fordulás céljának, helyes időzítésének megértése.  
Az érveken alapuló vitakultúra fejlesztése, a felelős állásfoglalás iránti igény 
felkeltése. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 
alkalmazások, ismeretek 

Fejlesztési követelmények 

Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások: 

Mi magyarázza tulajdonságok csoportjainak együttes 
öröklését? Miből vannak, hol vannak és hogyan 
működnek a gének? Mi rögzíti bennük az információt?  
Mi a szerepe a szexualitásnak a faj szempontjából? 
Mi hangolja össze sejtjeink génműködését? Miért 
jönnek létre daganatos megbetegedések? Miért 
fejlődünk, öregszünk, és miért halunk meg? Hogyan, 
miért és milyen mértékben avatkozhat bele az ember 
a genom működésébe? Miben segíthet a számítógép 
használata a génműködés megértésében, a személyre 
szabott gyógyításban, a múlt feltárásában? 

Ismeretek: 
A genetikai kapcsoltság és oka (kromoszómák).  
A számtartó és a számfelező osztódás; a sejtciklus. 
A nukleinsavak alapfölépítése. A vírusok szaporodása, 
vírus okozta betegségek. Testi és ivari kromoszómák. 
A DNS megkettőződése, információáramlás a fehérjék 
szintézise során (gén > fehérje > jelleg). A mutációk 
típusai, mutagén tényezők (sugárzás, vegyületek). 
Példa a génműködés szabályozottságára. A 
szabályozott működés zavara (daganatos betegségek). 
Az őssejtek lehetséges felhasználása. Tartós károsodás 
(szövetelhalás) és regeneráció. Az öregedés lehetséges 
okai. A géntechnológia lehetőségei, kockázatai és 
néhány alkalmazása (genetikailag módosított 
élőlények, génterápia).  

 
 
Az osztódások szerepének értelmezése a testi és 
ivarsejtek létrejöttében és a genetikai sokféleség 
fenntartásában.  
A nukleinsavak örökítő szerepének bizonyítása. 
Kodon-szótár használata. 
Génmutáció következményének értelmezése kodon-
szótár segítségével. 
 
Szabályozott génműködés értelmezése ábra alapján.  
Daganatra utaló jelek fölismerése. 
Sebkezelés elsajátítása.  
 
Az érvek és ellenérvek összevetése.  
Információforrások kritikus értékelése. 

Kapcsolódási pontok: 

Kémia: cukrok, foszforsav, kondenzáció; a fehérjék fölépítése. A víz adszorpciója, oxidáció (sejtlégzés) 
és redukció (fotoszintézis), viaszok, cellulóz, szénhidrátok, olajok, fehérjék, vitaminok 
Fizika: elektromágneses és radioaktív sugárzások típusai. 
Matematika: valószínűség. 
Magyar nyelv és irodalom: fejlődés, öregedés és halál témái az irodalomban; példák az emberi élet 
értékére; tudományos-fantasztikus témakörök. 
Etika: a tudományos eredmények alkalmazásával kapcsolatos kérdések; környezeti etika. 

KULCSFOGALMAK 

FOGALMAK 

Kapcsoltság, kromoszóma (testi, ivari), mitózis, meiózis, mutáció, 
differenciálódás, őssejt, transzgén, GMO.  
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Tematikai egység SZAPORODÁS, SZEXUALITÁS 5 óra 

Előzetes tudás Genetika: mitózis és meiózis, nemi kromoszómák. Élettan: hormonok 
hatásmechanizmusa, visszacsatolások.  

A tematikai egység 
fejlesztési céljai 

A vezéreltség, szabályozottság általános mechanizmusainak 
megértése a szaporodás és az öröklődés kapcsolatainak példáján.  
Az egyirányú és a körfolyamatok közti különbség megértése a nemi 
működések példáján. 
A felelős párkapcsolatok gyakorlását és a pályaválasztást segítő 
önismeret fejlesztése. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 
alkalmazások, ismeretek 

Fejlesztési követelmények 

Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások: 

Mi magyarázza az ivaros úton létrejött 
utódok sokféleségét, az ivarsejtek és az 
ivarsejteket létrehozó egyedek különbségeit, 
a férfi és nő biológiailag eltérő jellemzőit? 
Ismeretek: 

Ivaros és ivartalan szaporodásformák az 
élővilágban. Mitózis és meiózis. Klónozás. 
Kromoszomális, elődleges és másodlagos 
nemi jellegek. A férfi és női ivarsejtek, 
ivarszervek felépítése, működése, a nemi 
működések szabályozása. Fogamzásgátlás. 
Családtervezés és lehetőségei.  
A megtermékenyülés, a méhen belüli élet fő 
jellemzői. A magzati élet védelme. Születés.  
A születés utáni élet fő szakaszainak biológiai 
jellemzői. 

 
 
Az ivartalan és az ivaros szaporodás 
összehasonlító jellemzése.  
Az ivarsejtek összevetése. 
A ciklikus működések megértése.  
A családtervezés lehetőségei kapcsán érvek 
és tények megbeszélése.  
 

Filmek, folyamatábrák, makettek 
értelmezése. 

Kapcsolódási pontok: 

 Földrajz: a kontinensek jellegzetes élővilága. 
Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: a nemi különbségeket kiemelő, ill. az 
azokat elfedő szokások, öltözetek. 
Magyar nyelv és irodalom: szerelem és szexualitás, család és a születés, az abortusz 
traumájának irodalmi feldolgozása; 
a gyermekkor és serdülés, mint irodalmi téma. 

 Etika: kapcsolatok, felelősségvállalás, az élet tisztelete. 

KULCSFOGALMAK 

FOGALMAK 

Ivartalan és ivaros szaporodás (szexualitás), klónozás, tüsző, sárgatest, 
tüszőserkentő és tüszőhormon (ösztrogén), sárgatest serkentő és 
sárgatest-hormon (progeszteron), hím nemi hormon (tesztoszteron), 
ovuláció, menstruáció, megtermékenyülés, beágyazódás, magzat, 
méhlepény. 
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Tematikai egység A BIOLÓGIAI EVOLÚCIÓ   5 óra 

Előzetes tudás 
Élőlények és élőlénycsoportok alkalmazkodása környezetükhöz.  
Az alkalmazkodások evolúciós értelmezése. A fejlődés jellemzői az 
egyéni életben.  

A tematikai 
egység fejlesztési 

céljai 

Módszerek, tudományos eredmények és ezek érvényességi körének 
elemzése. A tudománytörténeti folyamatok értelmezése a modellek, 
az elképzelések, az egymást váltó vagy egymást kiegészítő elméletek 
megszületéseként és háttérbe szorulásaként. A véletlen szerepének és 
a valószínűség fogalmának alkalmazása. Evolúciós, környezet- és 
természetvédelmi szempontok összekapcsolása. Természeti értékek és 
károk, környezeti károk felismerése, a cselekvési lehetőségek 
felmérése, a környezet iránti felelős magatartás erősítése. A 
fejlődéstörténeti rendszer vizsgálatát szolgáló módszerek értelmezése. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 
alkalmazások, ismeretek 

Fejlesztési követelmények 

Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások:  
Hogyan alkalmazkodnak az élőlénycsoportok a 
változó körülményekhez? Hogyan befolyásolható 
ez a folyamat az ember által szándékosan 
(nemesítés) vagy akaratlanul (járványok 
kialakulása). Minek alapján következtethetünk a 
jelenből a múltra és mi jelezhető előre a jövőből? 
Mikor és hogyan befolyásolhatják kis változások 
(pl. egyéni döntések) a jövőt meghatározó 
folyamatokat? 
Ismeretek: 

Darwin és kortársainak érvei a fajok változása 
mellett. Az evolúció darwini leírása. A genetikai 
változatosságot növelő és csökkentő tényezők. A 
fosszíliák értelmezése: az egykori élőlények 
rekonstrukciója (korreláció), a lelet kora. 
Rezisztens kórokozók, gyomok megjelenése és 
terjedése. Fajok, csoportok kihalásának 
lehetséges okai. Vitatott kérdések (irányultság, 
önszerveződés, emberi evolúció). 

 
 
Az evolúciós gondolat változásának 
értelmezése. 
Populációgenetikai folyamatok értelmezése. 
A korreláció-elv alkalmazása. 
A módszerek korlátainak, feltételeinek 
elemzése. 
 
Érvek és ellenérvek összevetése, az evolúció 
mechanizmusaira vonatkozó 
információforrások kritikus felhasználása. 
 
Palacknyakhatás értelmezése. 

Kapcsolódási pontok: 

Fizika: kozmológia. 
Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: A szelekció szerepe a növény- és 
állatnemesítésben. Ásatások, restaurálás, kormeghatározás. Népek és nyelvek rokonságának kérdése. 
Járványok történelemformáló szerepe. 
Művészetek: példák a stílusok, divatok, szokások, rítusok, nyelvek stb. átalakulásaira. 

KULCSFOGALMAK 

FOGALMAK 
Evolúció, kiválogatódás (szelekció), fosszília, korreláció, törzsfa.  

 
 



BIOLÓGIA 

27 

Tematikai egység AZ EMBER EGYÉNI ÉS TÁRSAS VISELKEDÉSE 5 óra 

Előzetes tudás Tanulástípusok. Az állatok társas viselkedése (agresszió, ivadékgondozás). 

A tematikai 
egység fejlesztési 

céljai 

A pályaválasztást elősegítő önismeret, az önelfogadás, a társak iránti együttérzés 
fejlesztése. A személyes felelősség, valamint a szülők, a család, a környezet 
fontosságának felismerése a függőségek megelőzésében. Az orvoshoz fordulás 
céljának, helyes időzítésének tudatosítása.  Az emberfajták és kultúrák 
sajátosságainak és közös értékeinek fölismerése. A fogyatékkal élő emberek 
megismerése, állapotuk megértése. A gondolkodási folyamatokat meghatározó 
tényezők, az érzelmi és az értelmi fejlődés kapcsolatának megismerése.  

Problémák, jelenségek, gyakorlati 
alkalmazások, ismeretek 

Fejlesztési követelmények 

Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások: 

Miben közösek az emberi és az állati csoportok, és 
miben különbözünk egymástól? Hogyan befolyásolják 
a közösség elvárásai egyéni életünket és 
egészségünket? Mi ébreszti föl és mi gátolja az emberi 
együttműködés és agresszió formáit?  

Ismeretek: 
Az emberi csoportokra jellemző társas viszonyok: 
utánzás, empátia, tartós kötődés (párkapcsolat, 
család), csoportnormák és ezzel kapcsolatos 
érzelmek. 
A szabálykövetés és szabályteremtés példái. Az 
idegen csoportoktól való elkülönülés és az eltérő 
csoportok közti együttműködés biológiai háttere. 
Az ember, mint megismerő lény (utánzás, belátás, 
párbeszéd, gondolati sémák, előítéletek). 
Szociokulturális hatások (testkép, fogyatékkal élők, 
idős emberek, betegek, magzatok életének értéke). 
Az érzelmek biológiai funkciói, megküzdési stratégiák. 
A depresszió, a feloldatlan, tartós stressz lehetséges 
okai, káros közösségi hatásai (agresszió, apátia), testi 
hatásai, a megelőzés és a feloldás lehetséges módjai.  

 
 
Az állati és az emberi csoportokban uralkodó 
kapcsolatok különbségeinek megfogalmazása. 
Az agressziót és gondoskodást kiváltó tényezők 
különbségeinek megfogalmazása az állatok és az 
ember között. 
A tartós és kiegyensúlyozott párkapcsolatot fenntartó 
és fenyegető hatások értelmezése. 
Bizonyítás, meggyőzés, művészi hatás, manipuláció, 
reklám, előítélet fölismerése és megkülönböztetése. 
 
Az alternatív gyógyászat lehetőségeinek és 
kockázatainak értelmezése. 
 
A kémiai és a viselkedési függőségek közös 
jellegzetességeinek fölismerése. 

Kapcsolódási pontok: 

Testnevelés és sport: mozgásformák. 
Fizika: rezgések, hullámok, frekvencia; hang, ultrahang. 
Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: a csoportos agresszió példái az emberiség 
történelmében, a tömegek manipulásának eszközei. 
Mozgóképkultúra és médiaismeret: a reklámok hatása, szupernormális ingerek. 
Etika: csoportnormák, önismeret, énkép. 
Magyar nyelv és irodalom: verbális és non-verbális kommunikáció. 

KULCSFOGALMAK 

FOGALMAK 
Kötődés, empátia, agresszió, csoportnorma, verbális/nem verbális 
kommunikáció, stressz, megküzdés, függőség. 
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Tematikai egység GAZDÁLKODÁS ÉS FENNTARTHATÓSÁG 7 óra 

Előzetes tudás Életközösségek, populációs kölcsönhatások, talajképződés. 
Genetikai sokféleség. 

A tematikai egység 
fejlesztési céljai 

Összetett technológiai, társadalmi és ökológiai rendszerek elemzése. Lokális és 
globális szintű gondolkodásmód fejlesztése. Evolúciós magyarázat keresése biológiai 
és ezzel összefüggő fizikai, földrajzi, történelmi tényekre; az ember szerepének 
kritikus vizsgálata. A környezeti kár, az ipari és természeti-időjárási katasztrófák 
okainak elemzése, elkerülésük lehetőségei. 
Egészség- és környezettudatos magatartás kialakítása a hétköznapi élet minden 
területén, bekapcsolódás környezetvédelmi tevékenységekbe.  
Az ismeretek alkalmazása a fenntarthatóság és autonómia érdekében a 
háztartásokban és kisközösségekben. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 
alkalmazások, ismeretek 

Fejlesztési követelmények 

Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások: 

Hogyan határozzák meg a természeti feltételek az 
emberi létet? Milyen mértékig és mennyire tartósan 
befolyásolhatjuk e feltételeket? Mik a történelem 
biológiai tanulságai? Milyen gazdálkodási és 
gondolkodási- életmódbeli formák lehetnek 
fennmaradásunk feltételei? 

Ismeretek: 
Az ember hatása a földi élővilágra a történelem 
során. Önpusztító civilizációk és a természeti 
környezettel összhangban maradó gazdálkodási 
formák. 
A természeti környezet terhelése: fajok kiirtása, az 
élőhelyek beszűkítése és részekre szabdalása, 
szennyezőanyag-kibocsátás, fajok behurcolása, 
megtelepítése, talajerózió. Fajok, területek és a 
biológiai sokféleség védelme. A természetvédelem 
lehetőségei. A környezeti kár fogalma, 
csökkentésének lehetőségei. Ökológiai lábnyom. 
Az ökológiai krízis társadalmi-szemléleti hátterének fő 
tényezői (fogyasztás, városiasodás, fosszilis energia 
felhasználása, globalizáció). 

 
 
A fenntartható gazdálkodás biológiai feltételeinek 
megfogalmazása. 
 
A természetvédelem genetikai hátterének 
értelmezése. 
 
Az ökológiai lábnyom csökkentése lehetőségeinek 
megfogalmazása az iskolai, ill. lakókörnyezetben. 
Autonómia és együttműködés lehetőségeinek 
elemzése. 

Kapcsolódási pontok: 

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: Történeti ökológia; civilizációs korszakváltások 
okai, az állat- és növénynemestés történelmi szerepe, helyszínei. Környezeti katasztrófák a 
történelemben és a jelenkorban. Példák nemzetközi egyezményekre. Globalizációs tendenciák és 
függetlenségi törekvések hátterének elemzése. 
Magyar nyelv és irodalom: ember és természet viszonyának megfogalmazásai.  
Földrajz: A település, az infrastruktúra elemei; a gazdaság területei; a mezőgazdaság technológiái. 
Globalizáció. Globális környezeti problémák. 
Etika: környezeti etika kérdései 

KULCSFOGALMAK 

FOGALMAK 
Fenntarthatóság, biológiai sokféleség, ökológiai lábnyom, erózió, 
kibocsátás (emisszió), határérték, környezeti terhelés.  
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TOVÁBBHALADÁS 
FELTÉTELEI 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a  

11. évfolyam végén 

 

 

• A tanuló gyakorlatot szerez a biológia különböző szerveződési 
szintjein – sejt, szerv, szervrendszer, egyed és egyed feletti 
szintek – a fölépítés és működés kapcsolatainak meglátására és 
elemzésére.  

• A működés törvényszerűségeit képes lesz valamilyen sokaság 
alkotóinak közös viselkedésében keresni, legyenek azok gének, 
egyedek vagy fajok, s ezt a funkciót e működések magasabb 
szerveződési szintben betöltött szerepeként értelmezni. 

• Ismeri az emberi és állati közösségekben a meghatározó társas 
kapcsolatok biológiai funkcióit. 

•  Szemléletében megjelenik a folyamatok egyszeriségét, 
megismételhetetlenségét jelentő történetiség is. 

• Ismeri egy-két jelentős külföldi és hazai természettudós 
kutatási eredményeinek lényegét. 

• Képes értelmezni fénymikroszkópos képet a megismerés 
folyamatában, önálló tanulása során használja az internet és a 
könyvtár nyújtotta lehetőségeket. 

• Érti a személyes felelősségét a fertőzések megelőzésében, és a 
sikeres gyógyulás érdekében. 

• Képes egyszerű kísérleteket elvégezni, megfigyeléseit és 
tapasztalatait megfogalmazni, leírni. 

• Képes a problémák tudatos azonosítására, megoldására, a 
hipotézisek megvizsgálására. 

 

 
es óraszám: 36 
Heti óraszám: 1 óra 
 
���� Még 4 tanórát kötelezően be kell  tervezni! 
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                                                     12. ÉVFOLYAM       

 
 
 
 

Éves óraszám: 31 
Heti óraszám: 1 óra 
 
A választott Kerettanterv szabadon tervezhető óraszámából +1 órát hozzárendelve a 12. 
évfolyam tantervéhez, lehetőségünk nyílik a biológia tanításának elnyújtására, ezáltal az 
ismeretek megszilárdítására és a tananyagokhoz kötődő kísérletek elvégzésére. 
A tanórák látogatása minden tanuló számára kötelező, függetlenül attól, hogy kívánnak-e 
érettségizni biológiából vagy sem. (Jogszabályi felhatalmazás alapján rendelkezik így a Helyi Tanterv.) 

 
A tananyagtartalmak nem új elemek, korábban más kontextusban már előfordultak, újbóli, 
tágabb értelmezésüket – fontosságuknál fogva -, indokoltnak tartjuk.  
A kísérletekre és a feladatmegoldásokra biztosított időkerettel a tanév közbeni időhiányt 
kompenzáljuk. 
 
 

 

 

Sorszám TÉMAKÖR 
(Ismétlés, új megközelítés) 

Órakeret 

1. A sejt felépítése és működése 8 
2. A táplálkozás 8 
3. Az élet lehetőségei 4 
4. Biológiai kísérletek 4 
5. Feladatmegoldások – gyakorlás 4 
6. Mérés-értékelés (próba érettségi) 3 

 Összesen 31 
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Tematikai egység 

fejlesztési cél 
A SEJT FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSE,  

SEJTJEINKBEN ÉLÜNK  
8 óra 

 

Előzetes tudás 

A fénymikroszkóppal látható fontosabb sejtalkotók. Állati és növényi 

sejt megkülönböztetése. A szövet fogalma, típusai. 

 

 

 

A tematikai egység  

nevelési-fejlesztési  

céljai 

Rendszerszemlélet alkalmazása a biológiai szerveződési szintek 
megkülönböztetésekor, és egymással való összefüggéseikre. 
Rendszer és környezet összefüggésének tudatos alkalmazása a 
sejt felépítésének és működésének magyarázatában. Felépítés és 
működés közötti összefüggések megértése, a szerkezeti struktúra 
és a kémiai felépítés összekapcsolása. Anyag, energia és 
információ fogalmainak alkalmazása a sejtben végbemenő 
folyamatok értelmezése során. Állandóság, változás és 
önazonosság értelmezése a sejtben zajló biokémiai folyamatok, 
valamint az öregedés vonatkozásában. A normális sejtműködés 
és az emberi egészség közti kapcsolat megfogalmazása. 

Problémák, jelenségek, 
gyakorlati alkalmazások, ismeretek 

Fejlesztési követelmények 

Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások: 

Milyen fizikai-, kémiai hatások befolyásolják a 
sejtek működését? Milyen kémiai összetétel 
jellemzi a sejteket? Hogyan megy végbe a 
sejtekben az anyagok átalakítása? Milyen hatások 
gátolhatják, veszélyeztethetik a sejtek 
anyagcseréjét?  
Miért igényelnek a sejtek energiát? Miben tér el, 
és miben hasonlít a fény-, illetve kémiai energiát 
hasznosító sejtek felépítése és működése? 
Hogyan képesek a szervezet sejtjei összehangolni 
a működésüket? Hol fordulnak elő sejthálózatok, 
és mi jellemzi ezeket? 

Ismeretek: 

A víz biológiai szempontból fontos jellemzői. 
A sejtek víztartalma. A környezeti 
koncentráció hatása. A sejthártya 
áteresztőképessége, transzportfolyamatok. A 
sugárzások és az életlehetőségek közötti 
összefüggések (fototrófia, UV-védelem). 
Elsődleges és másodlagos biogén elemek, 
nyomelemek. Az élő rendszereket felépítő 
szerves anyagok fontosabb típusai, sajátos 
biológiai funkciói. Az enzimműködés lényege. 
A sejtkárosító hatások főbb típusai, 
lehetséges forrásaik (nehézfémek, mérgek, 
maró anyagok, sugárzások, hőhatás). 
 

 
 
Fizikai-kémiai folyamatok biológiai 
szerepének, az élő állapot fizikai 
feltételeinek, határainak elemzése. 
Kémiai fölépítés és biológiai funkció 
összefüggéseinek elemzése példákon. 
A sejten belüli kémiai folyamatok 
szabályozottságának belátása.  
Az élő rendszerek energiaszükségletének 
megértése, a sejtszintű energiaátalakító 
folyamatok lényegi ismerete, kapcsolatuk 
belátása. 
Struktúra és funkció összekapcsolása a 
sejtszintű folyamatok elemzése során. 

A szabályozott sejtműködés néhány 
funkciójának értelmezése a soksejtű 
szervezeten belül. A sejtek közötti anyag- 
és információforgalom jelentőségének 
belátása, példákon keresztül. 
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A biológiai folyamatok energetikai összefüggései; 
a lebontó és a felépítő anyagcsere jellemzői. Az 
energia elsődleges forrása. A folyamatok alap-
egyenlete, szakaszai, energia- és anyagmérlege, 
helye a sejten belül. A sejtmembrán jelforgalmi 
fehérjéi. A sejtek közötti fizikai kapcsolatok for-
mái. A kémiai kommunikáció lehetősége.  
A membránfelszínt csökkentő vagy növelő 
folyamatok szerepe. Néhány sejtalkotó 
ismerete: pl. Sejtváz, Golgi-apparátus, 
mitokondrium, színtest, endoplazmatikus 
hálózat. 

 

 

 

 

Kapcsolódási pontok: 

Fizika: diffúzió, ozmózis; hő, hőmérséklet; elektromágneses sugárzás spektruma, 
energiája; geometriai optika, a lencsék képalkotása; energia fogalma, mértékegysége, 
formái és átalakíthatósága; potenciál, feszültség. 
Matematika: hossz-, terület-, felszín-, térfogatszámítás; mértékegységek, átváltások; 
nagyságrendek; halmazok használata, osztályokba sorolás, rendezés. 
Kémia: fontosabb fémes és nem fémes elemek; ionok; szerves vegyületek sajátosságai, 
csoportjai; kémhatás, pH; oldódás, oldatok koncentrációja, kémiai kötés, katalízis, 
katalizátor. Bioszervetlen kémia. 
Informatika: az információ fogalma, egysége. 

 

KULCSFOGALMAK 

FOGALMAK 

Biogén elem, enzim, kicsapódás (koaguláció), anyagcsere (lebontó 
és felépítő), autotróf, heterotróf, sejtlégzés, erjedés, fotoszintézis, 
mitokondrium, zöld színtest. 
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Tematikai egység 

fejlesztési cél 
A TÁPLÁLKOZÁS  -ÉTELEK ÉS ÉLETEK 8 óra 

 

Előzetes tudás 

A tápanyag fogalma, típusai, a szervezetben betöltött szerepük.  
A tápcsatorna fő szakaszai, működése. A táplálkozás alapvető 
minőségi és mennyiségi szempontjai. Normál testsúly, 
testsúlyproblémák okai és következményei. 

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A táplálkozás energiaviszonyaival kapcsolatos mennyiségi szemlélet 
további erősítése. Az egészséges táplálkozást szolgáló szokások, 
értékrendek, gyakorlati készségek erősítése, a kockázati tényezők 
csökkentése iránti igény és az önmagunk iránti felelősség érzésének 
megerősítése. A fontosabb emésztőszervi és anyagcsere betegségekkel 
kapcsolatos ismeretekre épülő, egészségmegőrzésre irányuló attitűdök, 
életviteli képességek továbbfejlesztése.  

Problémák, jelenségek, gyakorlati 
alkalmazások, ismeretek 

Fejlesztési követelmények 

Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások: 

Milyen okai és következményei lehetnek a 
túlsúlynak, az elhízásnak, illetve az alultáp-
láltságnak? Milyen minőségi szempontokat 
kell figyelembe venni a helyes táplálkozás 
érdekében? Mit jelent az élelmiszer-
összetétel és -minőség? 
Ismeretek: 

A táplálék és a tápanyag közötti különbség. 
Tápanyagok energiatartalma, kémiai összeté-
tele, jellemzésük módja. A sejt felépítő és 
lebontó folyamatait jellemző anyagforgalom 
összefüggése a táplálkozással (főbb szerves 
anyagcsoportok szerepe, jelentősége az 
energiabevitelben és a felépítő folyamatok-
ban). A fontosabb emésztőenzimek, termelő-
désük és hatásuk helye. A máj elhelyezkedése 
és szerepe a szervezet működésében. A táp-
anyagok szállítási módjai. A normál testsúly. 
A túlsúly és elhízás következményei, és emel-
kedő kockázatuk. A tápanyagok fajlagos 
energiatartalma. Az alultápláltság jelei, kö-
vetkezményei. Az emésztőszervi fertőzések 
leggyakoribb okai. Élelmiszer-allergia, felszí-
vódási és emésztési rendellenességek.   Az 
emésztőrendszer rosszindulatú daganatos 
megbetegedéseinek kockázati tényezői. 
A bélbaktériumok szerepe, fontossága. 
 
 

A tápcsatorna-szakaszok felépítésének, a 
bennük végbemenő élettani folyamatok 
kémiai szintű értelmezése, ennek alapján 
folyamatelemzés (ábrázolás, ábraelem-
zés).  
Az emésztési és a sejtszintű lebontási 
folyamatok közötti összefüggés felisme-
rése. 
A túlsúly és az elhízás kockázatainak fel-
ismerése. 
Életmódhoz igazodó étrend tervezése, 
ezzel kapcsolatos adatok, táblázatok 
használatával. 
  
Az antibiotikumok káros hatásainak felis-
merése a bélbaktériumokra 
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Kapcsolódási pontok: 

Kémia: szerves vegyületek, szénhidrátok, zsírok, fehérjék; oldhatóság; fehérjék 
harmadlagos szerkezete, katalizátor, aktiválási energia, reakcióhő. Lipidek, szteroidok, 
koleszterin; glükóz, keményítő; fehérjék elsődleges szerkezete, aminosavak, cellulóz. 
Fizika: diffúzió; tömeg, súly; energia, munka; nyílt rendszer. 
Matematika: átlagérték, szórás.  
Technika, életvitel és gyakorlat: egészséges életmód, egészséges ételek, élelmiszerek. 
Testnevelés és sport: életvezetés, egészségfejlesztés.  

KULCSFOGALMAK 

FOGALMAK 

Tápanyag, táplálék, élelmiszer (minőség), étrend, tápanyag-
energiatartalom, mennyiségi és minőségi éhezés, túlsúly, elhízás, 
tápcsatorna, emésztőenzim, emésztés, felszívódás, higiénia, 
allergia. 

 

Tematikai egység 

fejlesztési cél 
AZ ÉLET LEHETŐSÉGEI 4 óra 

 

Előzetes tudás 

Nyílt és zárt rendszer. A sejt felépítő és lebontó folyamatai.  
A genetikai információ működése és átadása. Életkritériumok.  
A globális anyagforgalom és energiaáramlás jellemzői. 

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A rendszerfogalom általánosítása, a vezéreltség, szabályozottság 
általános mechanizmusainak mélyebb megértése. A hierarchia és 
a hálózatosság következményeinek elemzése élő rendszerekben.   

Problémák, jelenségek, gyakorlati 
alkalmazások, ismeretek 

Fejlesztési követelmények 

Problémák, jelenségek, gyakorlati alkalmazások: 

Mikor, hol és hogyan keletkezett az élet? Lehet-e 
élet más bolygókon? Mennyire különleges, 
egyedülálló bolygó a Föld? Véletlenül ilyen, vagy 
maga is homeosztatikus rendszer?  

Ismeretek: 

Az élet kialakulásának, a Föld különleges 
helyzetének kérdése (őslégkör, szerves molekulák 
és önszerveződő struktúrák) 
A Gaia-elmélet lényege. 

Rendszer és környezete 
kölcsönhatásainak elemzése. Az 
ellentétes nézetek, érvek összevetése. A 
földi légkörre vonatkozó adatok 
értelmezése. 
A környezettudatosság értelmezése a 
Gaia-elmélet alapján. 

Kapcsolódási pontok: 

Fizika: rendezettség és rendezetlenség, a folyamatok iránya. A Naprendszer fölépítése 
Informatika: információ 
Etika: az ember helye, szerepe. 
Földrajz: A Naprendszer fölépítése. A Föld mágneses tere. A Hold szerepe.  
A lemeztektonikai mozgások feltétele. Földtörténeti korok 

KULCSFOGALMAK 
FOGALMAK 

Nyílt rendszer, rendezettség, önsokszorozó reakció, Gaia-elmélet, 
redukáló/oxidáló légkör.  
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Tematikai egység 
fejlesztési cél 

BIOLÓGIAI KÍSÉRLETEK 4 óra 

 

 

JAVASLAT 

 
Tanév közben a felnőttoktatásra jellemző kevés óraszám és 
iskolában eltöltött kontaktidő miatt sokszor nincs lehetőségünk a 
kísérletek bemutatására és tanulók által történő 
elvégeztetésére, azok értelmezésére. 
A kísérletek, azon túl, hogy segítik a tanultak megértését, az 
ismeretek megszilárdítását, az érettségi követelményeknek is 
részét képezik.  
 

A szóbeli érettségi tételsor A) feladat a vizsgázó választása szerint lehet laboratóriumi 
vizsgálat (a részletes követelményekben dőlt betűvel szedett lehetőségek közül).  
Kritériumok: 

• Tudja használni a fénymikroszkópot: tudjon kaparékot, nyúzatot készíteni, metsze-
tet elemezni. 

• Végezzen el egyszerű plazmolízises kísérletet hagyma bőrszöveti nyúzatával 

• Mutassa ki az orvosi szén nagy felületi megkötőképességét festékoldattal. 

• Mutasson ki szén-dioxidot meszes vízzel 

• Végezzen kísérletet az epe zsírokat szétoszlató szerepének bemutatására. 

• Végezze el a keményítő kimutatását jóddal, vizsgálatát mikroszkóppal. 

• Magyarázza, miért édes a sokáig rágott kenyérhéj. 

• Végezzen el fehérjék kicsapódását bemutató kísérleteket (hő, nehézfémek, me-
chanikai hatás). 

• Vizsgálja és ismerje föl mikroszkópban a sejtfalat, színtestet, sejtmagot, zárványt. 

• Ismerje fel ezeket az élőlényeket fénymikroszkóppal, és figyelje meg mozgásukat 

• Vizsgáljon fénymikroszkóppal penészgombát és fonalas zöldmoszatokat, rajzolja és 
jellemezze a mikroszkópban látottakat. 

• Vizsgáljon kézinagyítóval és mikroszkóppal lombosmohákat, zuzmókat, ismertesse 
a megfigyeltek alapján testfelépítésüket 

• Vizsgáljon fénymikroszkóppal növényi szövet preparátumot, készítsen bőrszövet 
nyúzatot (pl. hagyma allevél). Vizsgáljon sejtüreget és kristályzárványt. Értelmezze 
a látottakat. 

• Vizsgáljon mikroszkópban gázcserenyílást és értelmezze a látottakat. Figyelje meg 
a víz útját színes tintába mártott fehér virágú növényen. 

• Ismertesse a csírázás külső és belső feltételeit egy csírázási kísérlet kapcsán 

• Ismerje fel fénymikroszkópos készítményen a következő szöveteket: többrétegű 
elszarusodott laphám, vázizom, csontszövet, idegszövet, emberi vér 

• Értelmezzen a hasnyál vagy a gyomornedv hatását bemutató kísérletet. 

• Magyarázzon kísérletet a cigarettázás során keletkező anyagok kimutatására. 

• Ismertessen egyszerű kísérleteket a vakfolt, a színtévesztés, a látásélesség és a tér-
beli tájékozódás vizsgálatára. 

(Részlet a Biológia érettségi vizsgakövetelményekből) 
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Tematikai egység 
fejlesztési cél 

FELADATMEGOLDÁSOK 4 óra 

 

 

 

 

JAVASLAT 

A különböző feladatgyűjtemények, munkafüzetek feladatai 
mellett, a korábbi évek írásbeli érettségi feladatsorainak 
megoldását is javasoljuk. 
Ennek előnyei: 

• a tanulók tudását komplexen mérik 

• a tanulók megismerkednek a különböző feladattípusokkal, 
amire a tanórákon nem mindig ügyelhetünk 

• egyes témakörök feladatait külön is megoldhatjuk 

• otthoni és iskolai keretek között is megoldhatók a feladatok 

• önellenőrzést és iskolai értékelést is lehetővé tesznek a 
feladatok 

• a tanulók megismerkednek az érettségi követelményeknek 
megfelelő feladatokkal 

• feltárják egyes témakörök kapcsán a hiányosságokat   

 Az írásbeli feladatlap tartalmi jellemzői  
A vizsgafeladatok a középszintű követelményrendszerben meg-
adott bármely témakört érinthetik. A vizsgakövetelményekben 
megfogalmazott kompetenciák közül az írásbeli vizsga az alábbi-
akra helyezi a hangsúlyt:  

• biológiai tények és elvek felidézésének képessége,  

• a jelenségek közti kapcsolatok felismerésének képessége,  

• a biológiai megfigyelések és kísérletek értelmezésének 
készsége,  

• szakmai szövegek, ill. ábrák értelmezésének a képessége.  
Az írásbeli feladatlap formai jellemzői  
A feladatlap 8-10 feladatból áll. Minden feladat több részfelada-
tot tartalmaz. Egy feladaton belül szerepelhetnek egyszerű (isme-
retet felidéző) és értékelő (problémára irányuló) részfeladatok is. 
Ez utóbbiak kapcsolódhatnak kísérlet leírásához vagy szöveg, kép 
értelmezéséhez. A részfeladatok közel 50%-a egyszerű zárt végű 
feladat.  
Feladattípusok  
Feleletválasztós feladatok  

• igaz/ hamis állítás;  

• egyszerű választás;  

• összetett választás (a helyes betűk felsorolásával);  

• többféle asszociáció;  

• struktúra-funkció, illetve ábraelemzés;  

• illesztés (párosítás, besorolás - két halmaz közti kapcsolat).  
Feleletalkotó feladatok  

• rövid válasz (nem meghatározás, hacsak a 
követelményrendszerben nem szerepel ez egyértelműen) 

• ábrakészítés vagy kiegészítés 

• egyszerű számítás.  
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Tematikai egység 
fejlesztési cél 

MÉRÉS - ÉRTÉKELÉS 3 óra 

 

 

 

KIMENETI  

KÖVETELMÉNYEKNEK 

 VALÓ MEGFELELÉS 

VIZSGÁLATA 

A biológiai tanulmányok lezárásaként és a középszintű érettségire 
történő felkészülés részeként az év végén egy próba érettségi 
lebonyolításával tudjuk leginkább mérni az elért eredményeket. 
Ezt a tényleges érettségi vizsga lebonyolítási rendjének 
megfelelően célszerű elvégezni (feladatsor, rendelkezésre álló 
idő, segédeszköz, értékelés). 
A vizsgahelyzettel való szembesülés, a körülmények 
megismerése, a tudásszint ilyen formában való felmérése 
nagyban hozzájárul a tanulók bizonytalanságának, feszültségének 
oldásában, a meglévő hiányosságok felderítésében, - amik 
valamilyen szinten még tanulói munkával pótolhatók - és a 
majdani vizsga sikerességéhez.  

 

 
 
 
 
 

TOVÁBBHALADÁS 
FELTÉTELEI 

 

 
 
 
 
 

(A FEJLESZTÉS VÁRT 

EREDMÉNYEI A  
CIKLUS  VÉGÉN) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A tanulók: 
• Megértik a környezet- és természetvédelem alapjait, elsajátítják az 

ökológiai szemléletet, és nyitottá válnak a környezetkímélő gazda-
sági- és társadalmi stratégiák befogadására.  

• Megszerzett ismereteiket a gyakorlatban, mindennapi életükben is 
alkalmazzák.  

• A tanulók felismerik a molekulák és a sejtalkotó részek kooperativi-
tását, képesek a kémia, illetve a biológia tantárgyban tanult ismere-
tek össze-kapcsolására. Megértik az anyag-, az energia- és az infor-
mációforgalom összefüggéseit az élő rendszerekben. 

• Rendszerben látják a hormonális, idegi és immunológiai szabályo-
zást, és képesek összekapcsolni a szervrendszerek működését, ké-
miai, fizikai, műszaki és sejtbiológiai ismeretekkel. Felismerik a bio-
lógiai, a technikai és a társadalmi szabályozás analógiáit.  

• Biológiai ismereteik alapján az ember egészségi állapotára jellemző 
következtetéseket képesek levonni. Tudatosul bennük, hogy az em-
ber szexuális életében alapvetőek a biológiai folyamatok, de a sze-
relemre épülő tartós párkapcsolat, az utódok tudatos vállalása, fele-
lősségteljes felnevelése biztosít csak emberhez méltó életet.  

• Helyesen értelmezik az evolúciós modellt.  

• A rendszerelvű gondolkodás alapján megértik az emberi és egyéb 
élő rendszerek minőségi és mennyiségi összefüggéseit. 

• Felismerik a biológia és a társadalmi gondolkodás közötti kapcsola-
tot. 

• Képessé és nyitottá válnak az interdiszciplináris gondolkodásra. En-
nek eredményeként sikeres érettségi vizsgát tesznek. 

• A saját életükben felismerik a biológiai eredetű problémákat, élet-
módjuk helyes megválasztásával, megbízható szakmai ismereteik 
alapján felelős egyéni és társadalmi döntéseket képesek hozni.    

 

 


