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 tanulták az idegen nyelvet, kezdő tanterv szerint haladnak az európai hatfokú skála második, A2
szintje felé.
Azok, akik már rendelkeznek idegen nyelvi ismeretekkel tudásuk felelevenítésével, felzárkózással kezdik középiskolai tanulmányaikat, majd a közel azonos szint elérésével haladnak 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 sikeres megvalósításának elengedhetetlen eszköze az intenzív készségfejlesztés, a differenciálás, 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 használata. Tudatosítani kell a nyelvórai és az iskolán kívüli nyelvtanulás lehetőségeit, amelyek elengedhetetlenül szükségesek a kitűzött nyelvi szintek eléréséhez, valamint az önálló nyelvtanulóvá 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 érettségi 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 interakció, összefüggő beszéd, az olvasott szöveg értése és az íráskészség) fejlesztése mindig integráltan történik, ahogy azok a valós kommunikációs helyzetekben előfordulnak. Ezért nem
szerepelnek óraszámok a fejlesztési egységek mellett, és külön táblázat tartalmazza a témaköröket az óraszámokkal. A témakörök megismerését a tanterv az első két évre tervezi, évfolyamonként öt-öt téma kerül feldolgozásra. A 11–12. évfolyamon a témák visszatérnek,
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 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 megmérettetésre.

NÉMET NYELV
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
Javaslat

Fejlesztési egység
Előzetes tudás

A TANULÓK TELJESÍTMÉNYÉNEK BEMENETI
DIAGNOSZTIKUS MÉRÉSE

2 óra

A tanulók előzetes tudásának azonosítása.

Beszédértés
Az iskolán kívül, az iskoláztatás során szerzett tapasztalatok, ismeretek, készségek,
motiváció. A tanuló már megért bizonyos célnyelvi fordulatokat, amelyek az anyanyelvében és környezetében is használatosak.
Az eleinte nonverbális eszközökkel is támogatott célnyelvi óravezetés követése, a

A tematikai egység rövid, egyszerű tanári utasítások megértése;
fejlesztési céljai 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 utasítások megértése.
Egyszerű, konkrét mindennapi szükségletekre vonatkozó kifejezések megértése az ismert témakörökhöz kapcsolódó, 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 vonatkozóan.
Alapvető stratégiák alkalmazása, például rövid hallott szövegben ismeretlen elemek jelentésének kikövetkeztetése; az ismert szavak, a beszédhelyzetre, a szereplőkre vonatkozó információk, a hallott szövegeket kísérő nonverbális 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 nonverbális elemekkel támogatva;
személyes adatokra vonatkozó kérdésfeltevés, és egyszerű nyelvi eszközökkel válaszadás 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, beszélgetőpartneréről, lakóhelyről, a családtagok foglalkozásáról. A számok, árak, alapvető mennyiségek, idő kezelése.
Érdeklődés árucikkek áráról, egyszerű vásárlási párbeszédek, néhány mondatos telefonbeszélgetések lebonyolítása.
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 hiányán illetve különbözőségén alapuló szövegek

Fejlesztési egység

Összefüggő beszéd

Előzetes tudás

Az iskolán kívül és az iskoláztatás során szerzett tapasztalatok, ismeretek, készségek,
motiváció.
Saját magához és közvetlen környezetéhez kötődő, ismert témákról egyszerű, begya-

A tematikai egység korolt fordulatokkal rövid megnyilatkozások;
fejlesztési céljai 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, mondatfajtákkal. Konkrét szituációkra vonatkozó, különálló szavakból és fordulatokból álló szókincs alkalmazása, ezek összekapcsolása 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 információ 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 kapcsolódó 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 filmcímek, szöveges karikatúrák, képregények, viccek, nagyon egyszerű katalógusok, nyomtatványok, egyszerű üzenetek, útleírások, képeslapok.

Fejlesztési egység
Előzetes tudás
A tematikai egység
fejlesztési céljai

Íráskészség
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.
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, nemzetiség, 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 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 beszédfordulatok felismerése, és ezekből következtetés a szövegek témájára, tartalmára; az ismert
témakörökben elhangzó szövegekben a beszélők gondolatmenetének követése; a lényeg és néhány alapvető információ kiszűrése az ismert témakörökben elhangzó szövegekből, részben önállóan, részben a megértést segítő, változatos feladatokra támaszkodva; néhány, a megértést segítő alapvető stratégia egyre önállóbb alkalmazása.

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 megállapítások 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 multimédiás anyagok, egyéb hangzó anyagok; tanárral, tanulótársakkal, tanári beszéd, interaktív feladatok.

Fejlesztési egység

Szóbeli interakció

Előzetes tudás

Egyszerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt beszédfordulatokkal folytatott kommunikáció.

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 bővülő szókinccsel, begyakorolt beszédfordulatokkal, egyszerű nyelvi eszközökkel. Egyszerű, tényszerű információkérés 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, egyszerű nyelvi eszközökkel kérdések és felszólítások, reagálás megfogalmazása. Részvétel ismert témákhoz, mindennapi helyzetekhez kapcsolódó rövid párbeszédben, beszélgetésben. Meg tudja kérni beszélgetőpartnerét, hogy
ismételje meg mondandóját, vagy magyarázza meg azt. Kiejtése legalább annyira érthető, hogy beszélgetőpartnere 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 megnyilvánulások.
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Fejlesztési egység
Előzetes tudás

A tematikai egység
fejlesztési céljai

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

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 szerepeket. 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
Előzetes tudás

A tematikai egység
fejlesztési céljai

Olvasott szöveg értése
Közös feldolgozást követően egyszerű olvasott szövegek lényegének, tartalmának
megértése.
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. hirdetésben, 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, magánlevelek.
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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 követése.

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, dalszöveg.
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TÉMAKÖRÖK A 9. ÉVFOLYAMRA
Témák és kapcsolódási pontjaik
Személyes vonatkozások, család
A tanuló személye, életrajza, életének fontos
állomásai. Személyes tervek. Családi élet,
családi kapcsolatok. A családi élet mindennapjai, otthoni teendők. Egyén és család nálunk és
a célországokban

Órakeret

Etika: társas kapcsolatok, generációk kapcsolata
Földrajz: a kulturális élet földrajzi alapjai,
nyelvek és vallások, egyes meghatározó jellegű országok

12 óra

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

Ember és társadalom
Emberek külső és belső jellemzése. Baráti kör.
Társas kapcsolatok. Női és férfi szerepek,
ismerkedés, házasság. Felelősségvállalás másokért, rászorulók segítése. Ünnepek, családi
ünnepek. Öltözködés, divat. Hasonlóságok és
különbségek az emberek között, tolerancia, pl.
fogyatékkal élők. Konfliktusok és kezelésük.
Társadalmi szokások nálunk és a célországokban.

Etika: társas kapcsolatok, generációk kapcsolata
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 jellegű országok
Földrajz: más népek kultúrái
Magyar nyelv és irodalom: különböző kultúrák
irodalma
Informatika: számítógépen keresztül való
kapcsolattartás, információ keresése, az informatikai eszközöket alkalmazó média, az elterjedt infokommunikációs eszközök előnyei és
kockázatai, a netikett alapjai, élőszóval kísért
bemutatók és felhasználható eszközeik

Környezetünk
Az otthon, a lakóhely és környéke (a lakószoba, a lakás, a ház bemutatása). A lakóhely
nevezetességei, szolgáltatások, szórakozási
lehetőségek. A városi és a vidéki élet összehasonlítása. Növények és állatok a környezetünkben. Időjárás, éghajlat. Környezetvédelem a
szűkebb környezetünkben és globálisan. Mit tehetünk környezetünkért és a természet megóvásáért,
a fenntarthatóságért?

Technika, életvitel és gyakorlat: testi és lelki
egészség, balesetek megelőzése, egészséges
ételek
Technika, életvitel és gyakorlat: fenntarthatóság, környezettudatosság otthon és a lakókörnyezetben, víz és energia- takarékosság, újrahasznosítás.
Biológia-egészségtan: élőhely, életközösség,
védett természeti érték, változatos élővilág.

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

Informatika: számítógépen keresztül való
kapcsolattartás, információ keresése, az informatikai eszközöket alkalmazó média, az elterjedt infokommunikációs eszközök előnyei és
kockázatai, a netikett alapjai, élőszóval kísért
bemutatók és felhasználható eszközeik

A munka világa
Foglalkozások és a szükséges kompetenciák,
rutinok, kötelességek. Pályaválasztás, továbbtanulás vagy munkába állás. Önéletrajz, motivációs levél, állásinterjú.

Technika, életvitel és gyakorlat: pályaorientáció és munka.

14 óra

14 óra

14 óra

14 óra

8

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. 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
Da hast du (nicht) Recht!
ismerése
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
Da hast du (nicht) Recht!
ismerése
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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

múltidejűség

jövőidejűség

Präsens mit
Vokalwechsel, trennbare Verben
Präteritum (csak:
haben, sein)

Ich bin heute zu Hause. Die
Sonne scheint schön.
Der Zug fährt gleich ab.
.
Er liest das Buch.
Er hatte ein Fahrrad.
Ich war schon in England.

Futur (mit Präsens)

Ich bleibe morgen zu
Hause.

haben

Ich habe einen Bruder.

Possessivpronomen

Das ist meine Familie.

Birtoklás kifejezése

Térbeli viszonyok
irányok, helymeghatározás

hier, dort, links, rechts
oben, unten, hinten…
Mein Schreibtisch steht
links.

Időbeli viszonyok
gyakoriság

időpont
Mennyiségi viszonyok
számok

Wie oft?
selten, manchmal,
oft, immer, nie
in, um, am, wann?

Ich spiele oft mit Peter.

im Winter, um 8 Uhr, am
Freitag
eins, zwei
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határozott menynyiség
határozatlan
alles, viel, wenig,
mennyiség
nichts

eine Portion Pommes
Ich lerne viel, und ich habe
wenig Zeit.

Minőségi viszonyok
Wie?
Modalitás
felszólítás
Esetviszonyok
Szövegösszetartó
eszközök

névszók a mondatban
kötőszók
névmások

Ich bin zufrieden. Das finde
ich prima.
möchte
Ich möchte ein Eis.
Komm morgen wieder!
Spielt Tennis!
Nominativ, Akkusativ Er zeichnet Bilder.
Grete fragt uns, nicht ihn.
und/oder/aber/denn
das
ich, mich, mein
dieser
man
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Tematikai egység

JAVASLAT

A TOVÁBBHALADÁS
FELTÉTELEI

A tanulók teljesítményének
formatív vagy szummatív mérése

2 óra

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 teljesítményének értékeléséhez. A mérésnek tartalmilag és formailag összhangban 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, tartalmáról/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 javításra is.
A mérés célja a további csoportos és egyéni fejlesztés irányának meghatározása
− 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 kelljen megérteni a szövegösszefüggésre támaszkodva, vagy konkrét információt kelljen kikeresni a szövegből.
− A feladatok fokozatosan nehezedő itemeket tartalmazzanak a minimumszinttől 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 lehetőség közül kelljen az odaillőt kiválasztani.
− A feladatlap a következő feladattípusokból állhat: reklámok, dalszövegek párosítása hiányzó mondatrésszel, felirat párosítása hellyel, címek
párosítása szöveggel (pl. tévéműsor, mozifilmek), interjúkérdések párosítása 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.

A1 szintű nyelvtudás.
A tanuló képes egyszerű hangzó szövegekből kiszűrni a lényeget és
néhány konkrét információt.
Képes ismerős témakörökben rövid, összefüggő szóbeli megnyilatkozásra egyszerű, begyakorolt mondatszerkezetek, betanult fordulatok, alapvető szókincs segítségével.
Megért az ismerős témákról írt rövid szövegeket, különböző szövegtípusoknak megfelelő egyszerű szövegekben megtalálja a szükséges 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
Javaslat

Fejlesztési egység
Előzetes tudás

A TANULÓK TELJESÍTMÉNYÉNEK BEMENETI
DIAGNOSZTIKUS MÉRÉSE

2 óra

A tanulók előzetes tudásának meghatározása.

Beszédértés
Az iskolán kívül, az iskoláztatás során szerzett tapasztalatok, ismeretek, készségek,
motiváció. A tanuló már megért bizonyos célnyelvi fordulatokat, amelyek az anyanyelvében és környezetében is használatosak.
Az eleinte nonverbális eszközökkel is támogatott célnyelvi óravezetés követése, a

A tematikai egység rövid, egyszerű tanári utasítások megértése;
fejlesztési céljai 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 utasítások megértése.
Egyszerű, konkrét mindennapi szükségletekre vonatkozó kifejezések megértése az ismert témakörökhöz kapcsolódó, 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 vonatkozóan.
Alapvető stratégiák alkalmazása, például rövid hallott szövegben ismeretlen elemek jelentésének kikövetkeztetése; az ismert szavak, a beszédhelyzetre, a szereplőkre vonatkozó információk, a hallott szövegeket kísérő nonverbális 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.

13

Fejlesztési egység
Előzetes tudás
A tematikai egység
fejlesztési céljai

Szóbeli interakció
Az iskolán kívül, és az iskoláztatás során szerzett tapasztalatok, ismeretek, készségek,
motiváció.
A beszédszándék kifejezése egyszerű nyelvi eszközökkel, bővülő szókinccsel és nonverbális elemekkel támogatva; személyes adatokra vonatkozó kérdésfeltevés, és egyszerű nyelvi eszközökkel válaszadás 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, beszélgetőpartneréről, lakóhelyről, a családtagok foglalkozásáról. A számok, árak, alapvető mennyiségek, idő kezelése.
Érdeklődés árucikkek áráról, egyszerű vásárlási párbeszédek, néhány mondatos telefonbeszélgetések lebonyolítása. 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 hiányán illetve különbözőségén alapuló szövegek

Fejlesztési egység

Összefüggő beszéd

Előzetes tudás

Az iskolán kívül és az iskoláztatás során szerzett tapasztalatok, ismeretek, készségek,
motiváció.
Saját magához és közvetlen környezetéhez kötődő, ismert témákról egyszerű, begya-

A tematikai egység korolt fordulatokkal rövid megnyilatkozások;
fejlesztési céljai 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, mondatfajtákkal.
Konkrét szituációkra vonatkozó, különálló szavakból és fordulatokból álló szókincs alkalmazása, ezek összekapcsolása 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.

14

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 információ 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 kapcsolódó 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 filmcímek, szöveges karikatúrák, képregények, viccek, nagyon egyszerű katalógusok, nyomtatványok, egyszerű üzenetek, 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.
Ismert témáról rövid, egyszerű mondatok írása;

A tematikai egység írásban személyes adatokra vonatkozó egyszerű kérdésekre válaszadás;
fejlesztési céljai 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, nemzetiség, 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 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
Előzetes tudás

A tematikai egység
fejlesztési céljai

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

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 megállapítások 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 multimédiás anyagok, egyéb hangzó anyagok; tanárral, tanulótársakkal, tanári beszéd, interaktív feladatok.

Fejlesztési egység

Szóbeli interakció

Előzetes tudás

Egyszerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt beszédfordulatokkal folytatott kommunikáció.

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 bővülő szókinccsel, begyakorolt beszédfordulatokkal, egyszerű nyelvi eszközökkel. Egyszerű, tényszerű információkérés 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, egyszerű nyelvi eszközökkel kérdések és felszólítások, reagálás megfogalmazása. Részvétel ismert témákhoz, mindennapi helyzetekhez kapcsolódó rövid párbeszédben, beszélgetésben. Meg tudja kérni beszélgetőpartnerét, hogy
ismételje meg mondandóját, vagy magyarázza meg azt. Kiejtése legalább annyira érthető, hogy beszélgetőpartnere 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 megnyilvánulások.

16

Fejlesztési egység
Előzetes tudás

A tematikai egység
fejlesztési céljai

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

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 szerepeket.
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
Előzetes tudás

A tematikai egység
fejlesztési céljai

Olvasott szöveg értése
Közös feldolgozást követően egyszerű olvasott szövegek lényegének, tartalmának
megértése.
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. hirdetésben, 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, magánlevelek.
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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 követése.

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, dalszöveg.
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TÉMAKÖRÖK A 10. ÉVFOLYAMRA
Témakörök és kapcsolódási pontjaik
Életmód
Napirend, időbeosztás. Az egészséges életmód
(a helyes és a helytelen táplálkozás, a testmozgás szerepe az egészség megőrzésében, testápolás). Életünk és a stressz. Étkezési szokások a családban. Ételek, kedvenc ételek, sütésfőzés. Étkezés iskolai menzán, éttermekben,
gyorséttermekben. Ételrendelés telefonon és interneten. Gyakori betegségek, sérülések, baleset.
Gyógykezelés (háziorvos, szakorvos, kórházak, alternatív gyógymódok). Életmód nálunk
és más országokban. Függőségek (dohányzás,
alkohol, internet, drog stb.).
Szabadidő, művelődés, szórakozás
Szabadidős elfoglaltságok, hobbik. Színház,
mozi,
koncert,
kiállítás
stb.
A művészetek szerepe a mindennapokban.
Sportolás, kedvenc sport, iskolai sport. Olvasás, rádió, tévé, videó, számítógép, internet.
Az infokommunikáció szerepe a mindennapokban. Kulturális és sportélet nálunk és más
országokban

Utazás, turizmus
A közlekedés eszközei, lehetőségei, a tömegközlekedés, a kerékpáros közlekedés. Nyaralás
itthon, illetve külföldön. Utazási előkészületek,
egy utazás megtervezése, megszervezése. Az
egyéni és a társas utazás előnyei és hátrányai.
Turisztikai célpontok. Célnyelvi és más kultúrák.
Tudomány és technika
Népszerű tudományok, ismeretterjesztés. A
technikai eszközök szerepe a mindennapi életben. Az internet szerepe a magánéletben, a
tanulásban és a munkában.

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

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

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, beszédre késztetés, befogadás, értelmezés.
Vizuális kultúra: művészi alkotások leírása,
értelmezése.
Technika, életvitel és gyakorlat: közlekedési
ismeretek, közlekedésbiztonság, fenntarthatóság, környezettudatosság a közlekedésben.
Földrajz: a kulturális élet földrajzi alapjai,
nyelvek és vallások, egyes meghatározó jellegű országok

Informatika: számítógépen keresztül való
kapcsolattartás, információ keresése, az informatikai eszközöket alkalmazó média, az elterjedt infokommunikációs eszközök előnyei és
kockázatai, a netikett alapjai, élőszóval kísért
bemutatók és felhasználható eszközeik.
Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek; fizika, kémia: tudománytörténeti jelentőségű felfedezések, találmányok

Órakeret

14 óra

14 óra

13 óra

13 óra

Földrajz: A pénz. A tőke. Pénzpiacok. Gazdasági 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- Wie geht’s dir? Danke, prima. Und dir?
lás
Bocsánatkérés és arra reagálás
Entschuldigung! Kein Problem!
Gatuláció, jókívánságok és arra reagá- Herzlichen Glückwunsch zum…! Danke. Fröhliche
lás
Weihnachten.
Személyes levélben megszólítás, elkö- Lieber Karl!
szönés
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
Da hast du (nicht) Recht!
nem ismerése
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- Das ist mein Bruder.… Meine Mutter ist schön.
sa
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

múltidejűség

jövőidejűség

Präsens mit Vokalwechsel,
trennbare Verben
Präteritum
Perfekt

Ich bin heute zu Hause. Die
Sonne scheint schön.
Der Zug fährt gleich ab.
Er liest das Buch vor.

sich-Verben

Er machte einen Fehler. Ich
ging in die Schule.
Ich habe ein Eis gegessen.
Ich werde dieses Jahr nach
Spanien fahren.
Ich freue mich.

haben
Possessivpronomen
gehören + D.

Ich habe einen Bruder.
Das ist meine Familie.
Dieses Fahrrad gehört mir.

Futur

Birtoklás kifejezése

Térbeli viszonyok
irányok, helymeghatározás
in, auf, vor, hinter,
neben (A/D)

hier, dort, links, rechts
oben, unten, hinten…
Mein Schreibtisch steht links.
Ich lege das Heft auf den
Tisch.
Er steht neben dem Bett.

Időbeli viszonyok
gyakoriság

időpont

Wie oft?
selten, manchmal,
oft, immer, nie
einmal, zweimal
monatlich, wöchentlich
in, um, am, wann?
jeder, dieser, voriger
gegen

Mennyiségi viszonyok
számok
határozott menynyiség
határozatlan
alles, viel, wenig,
mennyiség
nichts
viele, wenige

Ich spiele oft mit Peter.
Ich mache Gymnastik zweimal
am Tag.
Ich gehe wöchentlich zweimal
schwimmen.
im Winter, um 8 Uhr, am Freitag
Vorigen Freitag fuhren wir
nach Berlin.
Er wird gegen acht nach Hause
kommen.
eins, zwei
eine Portion Pommes
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.

Minőségi viszonyok
Wie?

Modalitás

felszólítás

Esetviszonyok

Szövegösszetartó
eszközök

kötőszók
névmások

Ich bin zufrieden. Das finde ich
prima.
Was für ein? WelDas ist eine leichte Aufgabe.
cher?
Ich finde den roten Rock mo(Adjektivdeklination) disch.
möchte
Ich möchte ein Eis.
können, wollen
Er kann nicht schwimmen.
Ich will nach Hause.
Komm morgen wieder! Spielt
Tennis!
Nehmen Sie bitte Platz! Gehen wir jetzt!
Nominativ, Akkusativ Er zeichnet Bilder. Grete fragt
Dativ, Genitiv
uns, nicht ihn.
Er gibt seinem Freund die
Hand.
Die Tür des Zimmers führt in
den Garten.
und/oder/aber/denn
das
ich, mich, mein, mir, dir
dieser
man

22

Tematikai egység

JAVASLAT

A tanulók teljesítményének
formatív vagy szummatív mérése

2 óra

A mérés célja a további csoportos és egyéni fejlesztés irányának meghatározása
− 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 kelljen
megérteni a szövegösszefüggésre támaszkodva, vagy konkrét információt
kelljen kikeresni a szövegből.
− A feladatok fokozatosan nehezedő itemeket tartalmazzanak a minimumszinttől 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 lehetőség közül kelljen az odaillőt kiválasztani.
− A feladatlap a következő feladattípusokból állhat: reklámok, dalszövegek párosítása hiányzó mondatrésszel, felirat párosítása hellyel, címek párosítása
szöveggel (pl. tévéműsor, mozifilmek), interjúkérdések párosítása válaszokkal, 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 megnyilatkozásra egyszerű, begyakorolt mondatszerkezetek, betanult fordulatok,
alapvető szókincs segítségével. Megért az ismerős témákról írt rövid
szövegeket, különböző szövegtípusoknak megfelelő egyszerű szövegekben 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, szerkezetekkel.
Megérti az ismert neveket, szavakat, és az egyszerű szövegek egyszerű
mondatait. Megérti az egyszerű leírások, üzenetek, útleírások gondolatmenetét az ismerős szavak, esetleg képek segítségével.
Képes minta alapján néhány közismert műfajban egyszerű és rövid, tényközlő szövegeket írni őt érdeklő, ismert témákról.
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11–12. ÉVFOLYAM
Az iskolarendszerű középfokú felnőttoktatásban a 10. évfolyam végére a heterogén idegen nyelvi szintek kiegyenlítődnek, a tanulók a KER szerinti A2 szintről folytatják tanulmányaikat, 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 nyelvi érettségi felépítését, követelményeit, és elsajátítsák az ezeknek megfelelő stratégiákat; megismerjék az érettségi során használt értékelési szempontokat, és alkalmazni
tudják azokat önértékeléseik során; illetve gyakorlatot szerezzenek az érettségi vizsga
feladatainak megoldásában is.

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 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 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.
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Fejlesztési egység
Előzetes tudás

A tematikai egység
fejlesztési céljai

Szóbeli interakció
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.
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 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 embereket, lakóhelyét, tanulmányait, iskoláját stb.
Folyamatos önkifejezés a szintnek megfelelő szókincs és szerkezetek segítségével

A tematikai egység ismerős témakörökben. Érthető és folyamatos beszéd, a mondanivaló tudatos nyelvtani
fejlesztési céljai és szókincsbeli megtervezése és szükség szerinti módosítása.
Egy gondolat vagy probléma lényegének tartalmilag pontos kifejtése.

A fejlesztési tartalma
Folyamatos megnyilatkozás az érdeklődési körnek megfelelő témákról a gondolatok lineáris összekapcsolásával.
Elbeszélések vagy leírások lényegének összefoglalása folyamatos beszédben, a gondolatok lineáris összekapcsolásával. Részletes élménybeszámoló az érzések és reakciók bemutatásával. Valóságos vagy elképzelt események
részleteinek bemutatása. Könyv vagy film cselekményének összefoglalása és az ehhez kapcsolódó reakciók megfogalmazása. Álmok, remények és ambíciók, történetek elmondása. Vélemények, tervek és cselekedetek rövid
magyarázata. Rövid, begyakorolt megnyilatkozás ismerős témákról. Előre megírt, lényegre törő, követhető előadás ismerős témáról. Az összefüggő beszéd tervezése során új kombinációk, kifejezések begyakorlása, alkalmazása. Az összefüggő beszédben kompenzáció alkalmazása, például körülírás elfelejtett szó esetén.
Ismerős kontextusokban a nyelvi norma követésére törekvő nyelvhasználat. A nyelvi eszközök rugalmas használata a mondanivaló kifejezésére, ezek adaptálása kevésbé begyakorolt helyzetekben. A közlés magabiztos bevezetése, kifejtése és lezárása alapvető eszközökkel. Önellenőrzés és 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
Előzetes tudás
A tematikai egység
fejlesztési céljai

Olvasott szöveg értése
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 alkalmaznia, és képes az ismeretlen elemek jelentését a szövegkörnyezet segítségével kikövetkeztetni.
A nagyrészt közérthető nyelven írt, érdeklődési körhöz kapcsolódó, lényegre törő
szövegek megértése. Az írott vélemény, érvelés követése, ezekből a lényeges részinformációk kiszűrése.

A fejlesztés tartalma
A fontos általános vagy részinformációk megértése autentikus, hétköznapi nyelven íródott szövegekben, például
levelekben, brosúrákban és rövid, hivatalos dokumentumokban. A feladat megoldásához szükséges információk
megtalálása hosszabb szövegekben is. A fontos gondolatok felismerése ismerős témákról szóló, lényegre törő
újságcikkekben. A gondolatmenet és a következtetések felismerése világosan írt érvelésekben. A köznyelven írt
szövegekben az érzések, kérések és vágyak kifejezésének megértése. A mindennapi témákkal összefüggő, köznyelven írt magánlevelek megértése annyira, hogy sikeres írásbeli kommunikációt tudjon folytatni. Különböző
eszközök egyszerű, világosan megfogalmazott használati utasításának megértése. Ismert témájú hivatalos levélben az elintézéshez szükséges információk megértése. Az egyszerű szövegfajták felépítésének felismerése, ezen
ismeret alkalmazása a szövegértés során. A feladat elvégzéséhez szükséges információk összegyűjtése a szöveg
különböző részeiből, illetve több szövegből. Az egyszerű szövegfajták felépítésének felismerése, ezen ismeret
alkalmazása a szövegértés során. Az ismeretlen szavak jelentésének kikövetkeztetése a mondat megértett részei
és a szövegösszefüggés alapján. Az autentikus szövegek jellegéből fakadó ismeretlen fordulatok kezelése a szövegben. Felkészülés mindezek alkalmazására az érettségi vizsga feladatainak megoldása során.

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

Írás

Előzetes tudás

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

A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai

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

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

A TANULÓK TELJESÍTMÉNYÉNEK

MÉRÉSE

2 óra

A tanulók előzetes tudásának azonosítása.
TÉMAKÖRÖK A 11. ÉVFOLYAMRA
Témák és kapcsolódási pontjaik

Személyes vonatkozások, család
A tanuló személye, életrajza, életének fontos
állomásai. Személyes tervek. Családi élet,
családi kapcsolatok. A családi élet mindennapjai, otthoni teendők. Egyén és család nálunk és
a célországokban.
Ember és társadalom
Emberek külső és belső jellemzése. Baráti
kör. Társas kapcsolatok. Női és férfi szerepek,
ismerkedés, házasság. Felelősségvállalás másokért, rászorulók segítése. Ünnepek, családi
ünnepek. Öltözködés, divat. Hasonlóságok és
különbségek az emberek között, tolerancia, pl.
fogyatékkal élők. Konfliktusok és kezelésük.
Társadalmi szokások nálunk és a célországokban

Környezetünk
Az otthon, a lakóhely és környéke (a lakószoba, a lakás, a ház bemutatása). A lakóhely
nevezetességei, szolgáltatások, szórakozási
lehetőségek. A városi és a vidéki élet összehasonlítása. Növények és állatok a környezetünkben. Időjárás, éghajlat. Környezetvédelem a
szűkebb környezetünkben és globálisan. Mit tehetünk környezetünkért és a természet megóvásáért,
a fenntarthatóságért?
Az iskola
Saját iskolájának bemutatása (sajátosságok, pl.
szakmai képzés, tagozat). Tantárgyak, órarend,
érdeklődési kör, tanulmányi munka nálunk és más
országokban. Az ismeretszerzés különböző módjai.
A nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe, fontossága. Az internet szerepe az iskolában, a tanulásban. Az iskolai élet tanuláson kívüli eseményei. Iskolai hagyományok nálunk és a célországokban.
A munka világa
Foglalkozások és a szükséges kompetenciák,
rutinok, kötelességek. Pályaválasztás, továbbtanulás vagy munkába állás. Önéletrajz, motivációs levél, állásinterjú.

Etika: társas kapcsolatok, generációk kapcsolata
Földrajz: a kulturális élet földrajzi alapjai,
nyelvek és vallások, egyes meghatározó jellegű országok; más népek kultúrái
Magyar nyelv és irodalom: különböző kultúrák
irodalma
Etika: társas kapcsolatok, generációk kapcsolata
Magyar nyelv és irodalom: különböző kultúrák
mítoszai, mondái; a reklám és a popzene új
szóbeli költészete. Különböző kultúrák irodalma
Földrajz: a kulturális élet földrajzi alapjai,
nyelvek és vallások, egyes meghatározó jellegű országok; más népek kultúrái
Informatika: számítógépen keresztül való
kapcsolattartás, információ keresése, az informatikai eszközöket alkalmazó média, az elterjedt infokommunikációs eszközök előnyei és
kockázatai, a netikett alapjai, élőszóval kísért
bemutatók és felhasználható eszközeik
Technika, életvitel és gyakorlat: fenntarthatóság, környezettudatosság otthon és a lakókörnyezetben, víz és energia- takarékosság, újrahasznosítás.

Órakeret*

12 óra

14 óra

14 óra

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

Informatika: számítógépen keresztül való
kapcsolattartás, információ keresése, az informatikai eszközöket alkalmazó média, az elterjedt infokommunikációs eszközök előnyei és
kockázatai, a netikett alapjai, élőszóval kísért
bemutatók és felhasználható eszközeik

Technika, életvitel és gyakorlat: pályaorientáció és munka.

14 óra

14 óra

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

Tematikai egység

2 óra

A mérésnek tartalmilag és formailag összhangban kell állnia az érettségi
vizsga követelményeivel.
−
−
−
−

JAVASLAT

−
−
−
−
−

TOVÁBBHALADÁS
FELTÉTELEI

(A fejlesztés várt
eredményei a
ciklus végén)

A mérést három területen (olvasott és hallott szövegértés és az íráskészség) végezzük;
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 minimumszinttől 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.
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 szöveg értése: igaz-hamis-nincs a szövegben, feleletválasztós feladatok, párosítás, hiányos szöveg, rövid válaszok, mondatkiegészítés, összekevert bekezdések; nyelvhelyesség: feleletválasztós feladatok, szövegkiegészítés, szóképzés; íráskészség:
rövid szöveg: képeslapírás, meghívás, üzenet; hosszabb szöveg: baráti levél, érdeklődő, panasz-, állásra jelentkező levél.

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

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
Előzetes tudás

A tematikai
egység fejlesztési
céljai

Órakeret
+ 5 óra

Beszédértés
A tanuló főbb vonalaiban megérti a köznyelvi beszédet a számára rendszeresen előforduló ismerős témákról. Megérti a legfontosabb információkat az
aktuális eseményekről szóló vagy az érdeklődési köréhez kapcsolódó rádióés tévéműsorokban, ha viszonylag lassan és érthetően beszélnek.
Ismerős témákról szóló köznyelvi beszéd megértése főbb vonalaiban és egyes
részleteiben is. Egy beszélgetés során a résztvevők világosan megfogalmazott
érveinek megértése több beszélő esetén is. Fontos információk megértése
azokban a rádió- és tévéműsorokban, filmjelenetekben, amelyek aktuális eseményekről, illetve az érdeklődési köréhez kapcsolódó témákról szólnak, ha
viszonylag lassan és érthetően beszélnek.

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások
Rádió- és tévéműsorok, hírek, riportok, filmjelenetek stb.
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Fejlesztési egység

Előzetes tudás

Szóbeli interakció
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.

Önálló boldogulás a mindennapi élet legtöbb, akár váratlan helyzetében
is
A tematikai egység Gondolatok cseréje, véleménynyilvánítás és érvelés az érdeklődési körfejlesztési céljai be tartozó és általános témákról is. A leggyakoribb kommunikációs forgatókönyvek ismerete és biztonsággal történő alkalmazása. Alkalmazkodás a kommunikációs helyzethez stílusban, regiszterhasználatban.
A fejlesztés tartalma
Társalgásban való részvétel ismerős témák esetén, felkészülés nélkül. Érzelmek kifejezése és reagálás
mások érzelmeire, mint például reménykedés, csalódottság, aggodalom, öröm. Problémák felvetése,
megvitatása, teendők meghatározása, választási lehetőségek összehasonlítása. A tanulmányokhoz,
érdeklődési körhöz kapcsolódó beszélgetésben való részvétel, információcsere, álláspont kifejtése,
rákérdezés mások nézeteire. Gondolatok, vélemény kifejezése kulturális témákkal kapcsolatban, például zene, film, könyvek. Elbeszélés, újságcikk, előadás, eszmecsere, interjú vagy dokumentumfilm
összefoglalása, véleménynyilvánítás, a témával kapcsolatos kérdések megválaszolása. Nézetek világos
kifejtése, érvek egyszerű cáfolata. Választási lehetőségek összehasonlítása, előnyök és hátrányok mérlegelése. Utazások során felmerülő feladatok, például közlekedés, szállás intézése vagy ügyintézés a
hatóságokkal külföldi látogatás során. Váratlan nehézségek kezelése (pl. elveszett poggyász, lekésett
vonat). Szolgáltatásokkal kapcsolatos helyzetek kezelése akár váratlan nehézségek esetén is, panasz,
reklamáció. Részletes utasítások adása, követése és kérése (pl. hogyan kell valamit csinálni). Interjúban, konzultáción való részvétel kezdeményezése és információ megadás (pl. tünetek megadása orvosnál). Órai interakciókban, pármunkában való magabiztos részvétel. Ismerős témáról beszélgetés kezdeményezése, fenntartása, szó átvétele, átadása, mások bevonása, beszélgetés lezárása. Beszélgetésben
elhangzottak összefoglalása, a lényeg kiemelése, a megértés ellenőrzése, félreérthető megfogalmazás
javítása, körülírás, szinonimák használata. A kommunikációs eszközök széles körének alkalmazása és
reagálás azokra közismert nyelvi megfelelőik semleges stílusban való használatával. Az udvariassági
szokások ismerete és alkalmazása.
A mindennapi témák, család, érdeklődési kör, iskola, utazás és aktuális események megtárgyalásához
elegendő szókincs és annak általában helyes alkalmazása.
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 embereket, 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 fejlesztés tartalma
Folyamatos megnyilatkozás az érdeklődési körnek megfelelő témákról a gondolatok lineáris összekapcsolásával.
Elbeszélések vagy leírások lényegének összefoglalása folyamatos beszédben, a gondolatok lineáris összekapcsolásával.
Részletes élménybeszámoló az érzések és reakciók bemutatásával.
Valóságos vagy elképzelt események részleteinek bemutatása.
Könyv vagy film cselekményének összefoglalása és az ehhez kapcsolódó reakciók megfogalmazása.
Álmok, remények és ambíciók, történetek elmondása.
Vélemények, tervek és cselekedetek rövid magyarázata.
Rövid, begyakorolt megnyilatkozás ismerős témákról.
Előre 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 helyzetekben.
A közlés magabiztos bevezetése, kifejtése és lezárása alapvető eszközökkel.
Önellenőrzés és önkorrekció, például a félreértéshez vezető hibák felismerése és javítása.
Mindezeknek a szóbeli érettségi vizsgán történő alkalmazására való felkészülés.

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások
Leírások, képleírások, témakifejtés (például vizuális segédanyag alapján), elbeszélő szöveg, érveléssor, előadás,
prezentáció (önállóan vagy segédanyagok, instrukciók alapján), projektek bemutatása, versek, rapszövegek.

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 alkalmaznia, és képes az ismeretlen elemek jelentését a szövegkörnyezet 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 részinformációk kiszűrése.

A fejlesztés tartalma
A fontos általános vagy részinformációk megértése autentikus, hétköznapi nyelven íródott szövegekben, például
levelekben, brosúrákban és rövid, hivatalos dokumentumokban. A feladat megoldásához szükséges információk
megtalálása hosszabb szövegekben is. A fontos gondolatok felismerése ismerős témákról szóló, lényegre törő
újságcikkekben. A gondolatmenet és a következtetések felismerése világosan írt érvelésekben. A köznyelven írt
szövegekben az érzések, kérések és vágyak kifejezésének megértése. A mindennapi témákkal összefüggő, köznyelven írt magánlevelek megértése annyira, hogy sikeres írásbeli kommunikációt tudjon folytatni. Különböző
eszközök egyszerű, világosan megfogalmazott használati utasításának megértése. Ismert témájú hivatalos levélben az elintézéshez szükséges információk megértése. Az egyszerű szövegfajták felépítésének felismerése, ezen
ismeret alkalmazása a szövegértés során.
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A feladat elvégzéséhez szükséges információk összegyűjtése a szöveg különböző részeiből, illetve több szövegből. Az egyszerű szövegfajták felépítésének felismerése, ezen ismeret alkalmazása a szövegértés során. Az ismeretlen szavak jelentésének kikövetkeztetése a mondat megértett részei és a szövegösszefüggés alapján. Az autentikus szövegek jellegéből fakadó ismeretlen fordulatok kezelése a szövegben. Felkészülés mindezek alkalmazására az érettségi vizsga feladatainak megoldása során.

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

Fejlesztési egység

Írás

A tanuló egyszerű, rövid, összefüggő szövegeket fogalmaz ismert, hétköznapi
témákról. Írásban beszámol eseményekről, élményeiről, érzéseiről, benyomásairól és véleményéről; írásbeli interakciót kezdeményez, fenntartja és befejeElőzetes tudás
zi. Jegyzetet készít olvasott vagy hallott köznyelvi szövegből, illetve saját ötleteiről. Minták alapján rövid, lényegre törő szövegeket alkot az ismert műfajok
főbb jellegzetességeinek és alapvető stílusjegyeinek követésével.
Részletesebb, összefüggő és tagolt szövegek fogalmazása ismert, hétköznapi
és elvontabb témákról. Eseményekről, élményekről, érzésekről, benyomásokA tematikai egység ról és véleményről írásbeli beszámolás, valamint vélemény alátámasztása.
nevelési-fejlesztési Hatékony írásbeli interakció folytatása. Jegyzetkészítés olvasott vagy hallott,
érdeklődési körhöz tartozó szövegről, illetve saját ötletekről. Több ismert műcéljai
fajban is rövid, lényegre törő szövegek létrehozása a műfaj főbb jellegzetességeinek és stílusjegyeinek alkalmazásával.

A fejlesztés tartalma
Egyszerű, összefüggő, lényegre törő szöveg írása számos, érdeklődési köréhez tartozó, ismerős témában, rövid, különálló elemek lineáris összekapcsolásával. Hírek, gondolatok, vélemények és érzések
közlése olyan elvontabb és kulturális témákkal kapcsolatban is, mint például a zene vagy a művészet.
Információt közlő/kérő feljegyzések/üzenetek írása, pl. barátoknak, szolgáltatóknak, tanároknak. Véleményt kifejező üzenet, komment írása (pl. internetes fórumon, blogban). Formanyomtatvány, kérdőív kitöltése, online ügyintézés. Életrajz, lényegre koncentráló leírás, elbeszélés készítése. Riport, cikk,
esszé írása. Rövid olvasott vagy hallott szöveg átfogalmazása, összefoglalása, jegyzet készítése. Saját
ötletekről jegyzet készítése. Interaktív írás esetén megerősítés, vélemény kérése, az információ ellenőrzése, problémákra való rákérdezés, ill. problémák elmagyarázása. Az írás egyszerű tagolása: bevezetés, kifejtés, lezárás; bekezdések szerkesztése. Néhány egyszerű szövegkohéziós és figyelemvezető
eszköz használata. Az alapvető írásbeli műfajok 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 levelek, e-mailek vagy internes profilok. Tényszerű információt nyújtó, illetve kérő levelek és emailek; személyes információt, tényt, illetve tetszést/nemtetszést kifejező üzenetek, internetes bejegyzések; egyszerű cselekvéssort tartalmazó instrukciók. Egyszerű ügyintéző levelek/e-mailek (pl. tudakozódás, megrendelés, foglalás, visszaigazolás); egyszerű, rövid történetek, elbeszélések, rövid jellemzések. Rövid leírások; jegyzetek; riportok, cikkek, esszék, felhívások, versek, rapszövegek, rigmusok,
dalszövegek, rövid jelenetek, paródiák.

33

TÉMAKÖRÖK ÉS KAPCSOLÓDÁSI PONTOK A 12. ÉVFOLYAMON (Összesen 84 óra)
Életmód
Napirend, időbeosztás. Az egészséges életmód (a helyes és a helytelen táplálkozás, a
testmozgás szerepe az egészség megőrzésében, testápolás). Életünk és a stressz. Étkezési
szokások a családban. Ételek, kedvenc ételek,
sütés-főzés. Étkezés iskolai menzán, éttermekben, gyorséttermekben. Ételrendelés telefonon és
interneten. Gyakori betegségek, sérülések,
baleset. Gyógykezelés (háziorvos, szakorvos,
kórházak, alternatív gyógymódok). Életmód
nálunk és más országokban. Függőségek
(dohányzás, alkohol, internet, drog stb.)
Szabadidő, művelődés, szórakozás
Szabadidős elfoglaltságok, hobbik. Színház,
mozi, koncert, kiállítás stb. A művészetek
szerepe a mindennapokban. Sportolás, kedvenc sport, iskolai sport. Olvasás, rádió, tévé,
videó,
számítógép,
internet.
Az
infokommunikáció szerepe a mindennapokban. Kulturális és sportélet nálunk és más
országokban.

Utazás, turizmus
A közlekedés eszközei, lehetőségei, a tömegközlekedés, a kerékpáros közlekedés. Nyaralás itthon, illetve külföldön. Utazási előkészületek, egy utazás megtervezése, megszervezése. Az egyéni és a társas utazás előnyei és
hátrányai. Turisztikai célpontok. Célnyelvi és
más kultúrák.
Tudomány és technika
Népszerű tudományok, ismeretterjesztés. A
technikai eszközök szerepe a mindennapi
életben. Az internet szerepe a magánéletben, a
tanulásban és a munkában
Gazdaság és pénzügyek
Családi gazdálkodás. A pénz szerepe a mindennapokban. Vásárlás, szolgáltatások (pl.
posta, bank). Üzleti világ, fogyasztás, reklámok. Pénzkezelés a célnyelvi országokban.

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

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, beszédre késztetés, befogadás, értelmezés.
Vizuális kultúra: művészi alkotások leírása,
értelmezése.
Technika, életvitel és gyakorlat: közlekedési
ismeretek, közlekedésbiztonság, fenntarthatóság, környezettudatosság a közlekedésben.
Földrajz: a kulturális élet földrajzi alapjai,
nyelvek és vallások, egyes meghatározó jellegű országok

Informatika: számítógépen keresztül való
kapcsolattartás, információ keresése, az informatikai eszközöket alkalmazó média, az
elterjedt infokommunikációs eszközök előnyei és kockázatai, a netikett alapjai, élőszóval kísért bemutatók és felhasználható eszközeik.
Földrajz: A pénz. A tőke. Pénzpiacok. Gazdasági szektorok. Szolgáltatások. Adósság.

18 óra

18 óra

18 óra

18 óra

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- Wie geht’s dir? Danke, prima. Und dir?
gálás
Was fehlt dir? Ich habe Halsschmerzen.
Bocsánatkérés és arra reagálás
Entschuldigung! Kein Problem!
Gratuláció, jókívánságok és arra rea- Herzlichen Glückwunsch zum…! Danke. Fröhliche
gálás
Weihnachten.
Gute Besserung!
Ich gratuliere Ihnen zum Geburtstag! Danke, sehr
nett von Ihnen.
Személyes levélben megszólítás, elkö- Lieber Karl!
szönés
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 geholfen 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
Da hast du (nicht) Recht!
nem ismerése
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 früher kommen?!
Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs eszközök
Dolgok, személyek megnevezése, le- Das ist mein Bruder. Meine Mutter ist schön.
írása
események leírása
Zuerst erreichten wir den Berg, dann sind wir hochgestiegen, und zum Schluss haben wir die Burg besichtigt.
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, félbeDabei fällt mir ein, ….. Darf ich hier hinzufügen…….
szakítás, lezárás
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

múltidejűség,

jövőidejűség

személytelenség
műveltetés
Szenvedő szerkezet
Birtoklás kifejezése

Präsens mit Vokalwechsel
Trennbare Verben
Präteritum
Perfekt
Futur
sich-Verben
es
Lassen (Präsens,
Präteritum)
Präsens

Ich bin heute zu Hause. Die
Sonne scheint schön.
Der Zug fährt gleich ab.
Er liest das Buch vor.
Er machte einen Fehler. Ich
ging in die Schule..
Ich habe ein Eis gegessen.
Ich werde dieses Jahr nach
Spanien fahren.
Ich freue mich.
Es ist warm. Es schneit.
Wir lassen / ließen unsere
Nähmaschine reparieren.
Sie werden am Flughafen abgeholt.

haben

Ich habe einen Bruder.

Possessivpronomen
gehören + D.
von, -s

Das ist meine Familie.
Dieses Fahrrad gehört mir.
Peters Vater besucht uns heute.
Wessen Vater? Der Vater von
Peter!

Térbeli viszonyok
irányok, helymeghatározás
in, auf, vor, hinter,
neben (A/D)
Präpositionen mit
dem Akkusativ
Präpositionen mit
dem Dativ

hier, dort, links, rechts
oben, unten, hinten…
Mein Schreibtisch steht links.
Ich lege das Heft auf den
Tisch.
Er steht neben dem Bett.
Kommen Sie die Strasse entlang!
Die Zeitschriften sind bei meiner Freundin.

Időbeli viszonyok
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gyakoriság

időpont

időtartam

Wie oft?
selten, manchmal,
oft, immer, nie
einmal, zweimal
monatlich, wöchentlich
in, um, am, wann?
jeder, dieser, voriger
gegen

Ich mache Gymnastik zweimal
am Tag.
Ich gehe wöchentlich zweimal
schwimmen.
im Winter, um 8 Uhr, am Freitag
Vorigen Freitag fuhren wir
nach Berlin.
Er wird gegen acht nach Hause kommen.
Wie lange? von … bis Ich war von 5 bis 6 in der
seit
Konditorei.
Seit vier Jahren wohne ich in
dieser Stadt.

Mennyiségi viszonyok
számok
határozott menynyiség
határozatlan
alles, viel, wenig,
mennyiség
nichts
viele, wenige
sorszámok

Ich spiele oft mit Peter.

erst, viert

eins, zwei
eine Portion Pommes
Ich lerne viel, und ich habe
wenig Zeit.
Viele meinen, es stimmt
nicht!
Der vierte auf dem Foto bin
ich.

Minőségi viszonyok
Wie?

hasonlítás

Főnévként használt melléknév
Modalitás

Ich bin zufrieden. Das finde
ich prima.
Was für ein? WelDas ist eine leichte Aufgabe.
cher?
Ich finde den roten Rock mo(Adjektivdeklination) disch
so…, wie
Er ist nicht so groß, wie mein
als
Bruder.
Dieses Auto fährt schneller als
ein Mercedes.
Wer?
Der Bekannte, ein Bekannter,
der Verwandte, ein Verwandter
möchte
Ich möchte ein Eis.
können, wollen
Er kann nicht schwimmen.
Ich will nach Hause.
mögen, dürfen
Ich mag nicht singen und ich
kann auch nicht.
Der Kranke darf noch nicht
aufstehen.
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Modalverben im
Präteritum
Brauchen + zu + Inf.
felszólítás

Nominativ, Akkusativ
Dativ, Genitiv

Esetviszonyok

Logikai viszonyok

alárendelések

Kausalsatz
Objektsatz
Subjektsatz
Temporalsatz

Finalsatz
(um+zu+Infinitiv)

feltételesség

Szövegösszetartó kötőszók
eszközök
névmások

Függő beszéd

jelen időben

Konditionalsatz (Indikativ) Präsens
Konditionalsatz mit
„würde”
Wäre, hätte

Er konnte nicht schwimmen.
Der Kranke durfte nicht aufstehen.
Heute brauchst du nicht mitzukommen.
Komm morgen wieder! Spielt
Tennis!
Nehmen Sie bitte Platz! Gehen wir jetzt4
Er zeichnet Bilder. Grete fragt
uns, nicht ihn.
Er gibt seinem Freund die
Hand.
Die Tür des Zimmers führt in
den Garten.
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, gehe ich ins Schwimmbad.
Ich bin ins Kino gekommen,
um den neuen Film anzuschauen.
Wenn wir Zeit haben, putzen
wir die Fenster.
Was würden Sie tun, wenn sie
eine Million hätten?
und/oder/aber/denn
das
ich, mich, mein, mir, dir
dieser,
man
derselbe, dieselbe, dasselbe,
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 követelményeivel.

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