
A Thuri György Gimnázium helyi tanterve angol nyelvből

A tantárgy tanításának célja  

Az angol mint idegen nyelv tanítását és elsajátítását illetően

• a nyelvtanulás  során a tanulók elsősorban a gyakorlati  nyelvi  készségeket sajátítsák el,  és
legyenek  képesek  a  tanult  nyelvet  mindennapi  kommunikációs  helyzetekben  megfelelően
használni. ( Pedagógiai program: PP - a kommunikációs készség fejlesztése)
• A  nyelvi  készségek  elsajátítása  teremtsen  alapot  a  tanulóknak  nyelvtudásuk
továbbfejlesztésére, valamint más idegen nyelv(ek) elsajátítására.
• Az idegen nyelv tanulása során a tanulók szerezzenek ismereteket a célnyelvi országról, annak
kultúrájáról,  és  ezáltal  váljanak  nyitottá  más  népek  kultúrája,  hagyományai,  szokásai  iránt;
ugyanakkor  váljon  tudatosabbá  bennük  saját  kultúrájuk,  hagyományaik  és  szokásaik  értéke,
tanulják  meg  tisztelni  és  ápolni  azokat.  Ismerjék  meg  városuk  múltját  és  jelenét,  az  iskola
hagyományait. (PP - a hagyományok tisztelete és ápolása)
• Korunk  legfontosabb  problémái  kapjanak  kiemelt  helyet  a  nyelvtanítás  során;  tanulóink
ismerkedjenek  meg azok globális,  a  célnyelvi  országokban és  hazánkban  meglevő formáival
(Egészséges  életmód;  étkezés;  egészségmegőrzés;  globális  és  helyi  környezeti  ártalmak;
környezetvédelem; újrahasznosítás, stb.). (PP – egészséges életmódra nevelés)
• Az idegen nyelvről szerzett ismeretek járuljanak hozzá a tanulóknak a nyelvekről, illetve a saját
anyanyelvükről alkotott képéhez.
• A nyelvórák során alkalmazott feladattípusok fejlesszék a tanulók együttműködési készségét. A
pár-  és  csoportmunka,  illetve  a  kompetenciaoktatásban  résztvevők  esetében  alkalmazott
moduloktatás módszereivel a nélkülözhetetlen együttműködés növelje a tanulók segítőkészségét,
toleranciáját, egymás iránti felelősségérzetét. (PP - harmonikus személyiségfejlesztés)
• A tanulók sajátítsanak el olyan készségeket is, amelyek az önálló tanuláshoz szükségesek (pl. a
kétnyelvű és az egynyelvű szótár  megfelelő  használata, tudatos Internet  használat alapvető
könyvtári ismeretek elsajátítása). (PP - aktív gondolkodásra és cselekvésre nevelés)
• A  tanítás  folyamatában  a  tanulók  eltérő  képességeinek  és  eltérő  haladási  sebességének
megfelelően biztosítani kell a felzárkóztatás és a tehetséggondozás különböző formáit,
(A számítógéppel segített órák során a források és a lehetséges feladatok bősége alkalmat ad
az egyéni tanulási módszerek figyelembevételére, a lemaradók szükségleteiknek megfelelő
fejlesztésére,  a  tehetséggondozásra,  illetve  a  fejlesztendő  készségek  területek  szerinti
differenciálására is. A nyelvórán szerzett számítógépes tapasztalatok visszahatnak az egyéni
tanulásra,  a  nyelvtanulók  sikeresen  használhatják  az  Internetet  iskolán  kívül,  önálló
tanulásra is), hogy a tanulók képességeiknek megfelelően fel tudjanak készülni a középszintű és
az emelt szintű érettségi vizsgára. (PP - színvonalas, következetes oktatás)
A tanulók szerezzenek tapasztalatokat és jártasságot a kommunikációs és információs technológiák 
felhasználásában idegen nyelvi tanulmányaik során, ezzel is segítve az autonóm nyelvtanulóvá válást. 
• Az  információs  és  kommunikációs  technológiák  (IKT)  minden  eddiginél  több  lehetőséget
biztosítanak a  nyelvtanulóknak  és  tanároknak  a  célnyelvvel  és  célnyelvi  közösséggel  kialakítható
közvetlen kapcsolatra. Az IKT jelentősen növelheti a nyelvtanítás és nyelvtanulás eredményességét,
közvetlen  hozzáférést  biztosítva  a  célnyelvi  kultúrához,  azaz  lehetővé  teszi  autentikus  célnyelvi
modellek keresését és felhasználását. Az IKT a korszerű nyelvoktatás, a differenciálás kiváló eszköze.
• A tehetséges tanulók számára minden fórumon (akár tanórán kívüli tevékenységi formákkal) a
különböző szinteken biztosítani  kell  a felkészülést  a  városi,  megyei  és  országos versenyekre,
valamint  a felkészülés  különböző fórumait  (szakkörök, tanórán  kívüli  tevékenységi  formák) a
sikeres főiskolai, egyetemi felvételhez. (PP - színvonalas, következetes oktatás)
• Ösztönözni és segíteni kell minél több tanuló részvételét az Európai Unió által  támogatott
Nemzetközi Iskolai Együttműködések programban. Ez a program nem csupán lehetőséget nyújt a
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diákoknak  a  nyelv  gyakorlására,  hanem  aktív  gondolkodásra  és  kreativitásra  ösztönzi  őket;
melynek  során  több  tantárgyból  meglevő  ismereteiket  kutatómunkával  bővíthetik,  és
tapasztalataikat megoszthatják más nemzetek hasonló korú és hasonló intézményekben tanuló
diákjaival.  (PP  –  aktív  gondolkodásra  és  cselekvésre  nevelés;  tantárgyi  együttműködés
kialakításai pl. idegen nyelv - irodalom - zene - képzőművészet - informatika)

A négy-,  öt-,  illetve  hat  évfolyamos  képzés  során  diákjainkat  az  Európai  Unió  országaiban
általánosan elfogadott  nyelvi  szintre  juttatjuk  és  biztosítjuk  számukra  a  nyelvtudáson alapuló
azonos feltételekre épülő továbbtanulást vagy elhelyezkedést. Ezzel segítjük őket önértékelésük
fejlesztésében, önbecsülésük növelésében.  (PP - harmonikus személyiségfejlesztés; önbecsülésre
nevelés)
A korszerű általános műveltség elérését segítik a tantárgyi koncentráción alapuló idegen nyelvi
projektek.  Minden tanulónak évente két projektben kell részt vennie, az első félévben önálló
választás  alapján;  a  második  félévben  csoportmunkán  alapuló  projektben.  Az  idegen  nyelvi
projekt  választható:  félévenként  egy  tantárgyból  kell  a  tanulóknak  projektet  készíteniük.  Az
idegen nyelvi projektmunka célja, hogy a tanulók megszerzett nyelvi képességeiket más tantárgyi
témákhoz, vagy a mindennapi élet problémáihoz kapcsolva alkalmazzák.
A kompetencia alapú oktatásban résztvevő tanulók három hetet meghaladó Projekthéten
vesznek  részt,  ezért  számukra  az  általánosan  előírt  évi  két  projekt  elkészítése  nem
vonatkozik rájuk, külön idegen nyelvi projekt készítése alól mentesülnek.

Emellett a kompetencia alapú oktatás kiemelten fontos fejlesztési céljai a következőek
( A 34/2008-as OKM rendelet 5. számú melléklete alapján):
- növekedjen a tanuló kreativitása
- növekedjen a tanuló önismerete és önbecsülése
- váljon autonóm tanulóvá és személyiséggé
- legyen képes az együttműködésre
- fejlődjenek a tanuló interkulturális kompetenciái
- a tanuló ismerje meg és használja fel az Internet által nyújtott tanulási és kommunikációs
lehetőségeket
A tanulás során fontos, hogy a diák folyamatos visszajelzést kapjon tudásának szintjéről. Az értékelés
legyen rendszeres, tartalmazzon formális (pl. dolgozat) és nem formális (órai munka) elemeket. Az
értékelés során is  ügyelni kell  a differenciálás elvére,  például külön feladatokkal  ösztönözhetjük a
motiváltabb tanulókat.

NÉGYÉVFOLYAMOS GIMNÁZIUMI KÉPZÉS  

Az angol mint első idegen nyelv :  

Célok és feladatok:
Cél, hogy a 10. évfolyam végére a diákok eljussanak az A2–B1 közötti szintre, melyen
számukra ismert témakörökben, életszerű helyzetekben képesek információt kérni és kapni.
Megértik a hosszabb terjedelmű, autentikus hallott  vagy olvasott szöveg lényegét,  abból ki
tudják  szűrni  a  lényeges  információt.  Képesek  több  mondatból  álló  szöveget  szóban  és
írásban
létrehozni. Szókincsük elég fejlett ahhoz, hogy az ismert témakörökhöz kapcsolódó témákról
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szóban és  írásban információt  tudjanak cserélni.  Fontos,  hogy a tanulók  az  idegen nyelv
tanulása során építeni tudjanak más tantárgyak keretében szerzett ismereteikre és személyes
tapasztalataikra is, így a tantárgyközi integráció alapvető a nyelvoktatásban. Ugyanakkor az
idegen nyelvvel való foglalkozás olyan ismeretekkel, tapasztalatokkal gazdagíthatja a
tanulókat, amelyeket más tantárgyak keretében is hasznosítani tudnak.
A 12. évfolyam végére a diákoknak B1–B2 közötti szint_ nyelvtudást kell szerezniük, az
el_z_ szintnél fejlettebb szókinccsel, szélesebb skálán mozgó, de ismert témákról kell szóban
és írásban információt cserélniük, hosszabb szövegeket megérteniük és létrehozniuk.

Témakörök a 9–12. évfolyamra

Témakörök Kapcsolódási pontok
Személyes vonatkozások, család
A tanuló személye, életrajza, életének fontos 
állomásai.Személyes tervek.
Családi élet, családi kapcsolatok.
A családi élet mindennapjai, otthoni teendők.
Egyén és család nálunk és a célországokban

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

Ember és társadalom
Emberek külső és belső jellemzése.
Baráti kör.
A tizenévesek világa: kapcsolat a kortársakkal, 
felnőttekkel.
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,
előítélet, tolerancia,
bizalom, együttérzés;
fogyatékkal élők,
szegények és
gazdagok.
Történelem,
társadalmi és
állampolgári
ismeretek: a
jövedelem szerepe a
családban, kiadás,
bevétel,
megtakarítás, hitel,

rezsi, zsebpénz.
Technika, életvitel és
gyakorlat: tudatos
vásárlás.
Földrajz; biológiaegészségtan:

biotermékek.
Környezetünk
Az otthon, a lakóhely és környéke (a lakószoba, a lakás, a 
ház
bemutatása).

Technika, életvitel és
gyakorlat:
fenntarthatóság,
környezettudatosság
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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?

otthon és a
lakókörnyezetben,
víz és energiatakarékosság,
újrahasznosítás.
Történelem,
társadalmi és
állampolgári
ismeretek. lakóhely
és környék
hagyományai.
Biológiaegészségtan:
élőhely, életközösség, védett 
természeti érték,
változatos élővilág.
Földrajz:
településtípusok;
globális problémák,
életminőségek
különbségei; a Föld
mozgása, az időjárás
tényezői, a Föld
szépsége,
egyedisége.

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

Iskolai hagyományok nálunk és a célországokban.

Történelem,
társadalmi és
állampolgári
ismeretek: a tudás
fogalmának
átalakulása, a tanulás
technikái, élethosszig
tartó tanulás.
Informatika: digitális
tudásbázisok,
könyvtári
információs

rendszerek.
A munka világa
Diákmunka, nyári munkavállalás.
Foglalkozások és a szükséges kompetenciák, rutinok, 
kötelességek.
Pályaválasztás, továbbtanulás vagy munkába állás.

Önéletrajz, állásinterjú.

Technika, életvitel és
gyakorlat:
pályaorientáció és

munka.

Életmód
Napirend, időbeosztás.
Az egészséges életmód (a helyes és a helytelen táplálkozás,
a
testmozgás szerepe az egészség megőrzésében, testápolás).
Életünk és a stressz.

Technika, életvitel és
gyakorlat: testi és
lelki egészség,
balesetek
megelőzése,
egészséges ételek.
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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.).

Biológiaegészségtan:
testrészek,
egészséges életmód,
a betegségek
ismérvei,
fogyatékkal élők,
betegségmegelőzés,
elsősegély. 
Testnevelés és sport:
a rendszeres
testedzés szerepe,

relaxáció.
Szabadidő, művelődés, szórakozás
Szabadidős elfoglaltságok, hobbik.
Színház, mozi, koncert, kiállítás stb.
A művészetek szerepe a mindennapokban.
Sportolás, kedvenc sport, iskolai sport.
Olvasás, rádió, tévé, videó, számítógép, internet.
Az infokommunikáció szerepe a mindennapokban.

Kulturális és sportélet nálunk és más országokban.

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

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

leírása, értelmezése.
Utazás, turizmus
A közlekedés eszközei, lehetőségei, a tömegközlekedés, a 
kerékpáros
közlekedés.
Nyaralás itthon, illetve külföldön.
Utazási előkészületek, egy utazás megtervezése, 
megszervezése.
Az egyéni és a társas utazás előnyei és hátrányai.

Technika, életvitel és
gyakorlat:
közlekedési
ismeretek,
közlekedésbiztonság,
fenntarthatóság,
környezettudatosság
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Turisztikai célpontok.

Célnyelvi és más kultúrák.
a közlekedésben.
Földrajz: a kulturális
élet földrajzi alapjai, nyelvek és 
vallások, egyes meghatározó
jellegű országok turisztikai 
jellemzői.

Tudomány és technika
Népszerű tudományok, ismeretterjesztés.
A technikai eszközök szerepe a mindennapi életben.

Az  internet  szerepe  a  magánéletben,  a  tanulásban  és  a
munkában.

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

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

Pénzkezelés a célnyelvi országokban..

Technika, életvitel és
gyakorlat: család és
háztartás, tudatos
vásárlás, pénzügyi
ismeretek.
Matematika:
alapműveletek,
grafikonok

értelmezése.
Történelem,
társadalmi és
állampolgári
ismeretek: a
jövedelem szerepe a
családban, kiadás,
bevétel,
megtakarítás, hitel

rezsi, zsebpénz.
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ÁLTALÁNOS KÉPZÉS

9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf.
Heti kötelező óra 4 4 4 4

A  tantárgy  évenkénti  kötelező  óraszáma  a  9-11.  évfolyamon:   144  óra  a  12.
évfolyamon 128 óra

Az évi kötelező órakeret felosztása a 9 - 10. évfolyamokon:

1. Új anyag feldolgozására az évi összóraszám 65 %-a (ezen belül a moduláris tananyag
feldolgozása* 30%)

2. Gyakorlásra, rendszerezésre, ismétlésre 25 %-a (kompetencia alapú képzésben
résztvevőknél 24,3%)

3. Dolgozatírásra és javításra 8 %-a
4. Projekttevékenységre 2 %-a 
5. Érzelmi, erkölcsi nevelés az órán                                          0,7 % -a fordítható.

* A moduláris  tananyag használata a kompetencia  alapú oktatásban résztvevőknél
valósul  meg,  típusai:  Kreatív  kommunikáció,  Projekt  a  nyelvórán  és  Internet  a
nyelvórán.

Mivel a 11. és a 12. évfolyamon az érettségire való felkészítés zajlik (rendszerező ismétlés),
ezért ezeken az évfolyamokon kompetencia alapú oktatás nem folyik. Az évi kötelező
órakeret felosztása a következő:

11-12. évfolyam:

1. Új anyag feldolgozására az évi összóraszám   58 %-a
2. Gyakorlásra, rendszerezésre, ismétlésre       35 %-a
3. Dolgozatírásra és javításra 5 %-a
4. Projekttevékenységre 2 %-a fordítható.

Tanévenként legalább négy témazáró dolgozat írása kötelező.

Az érdemjegyek minden dolgozat esetén a következő felosztás szerint alakulnak:
0-49% - elégtelen (1)
50- 64% - elégséges (2)
65 -79% - közepes (3)
80 – 89% - jó (4)
90 – 100% - jeles (5)
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9. osztály
Évi 144 óra

Célok és feladatok

Iskolánkba a  város több általános iskolájából  és számos környező település  hasonló
intézményéből jelentkeznek a tanulók.
A kilencedik évfolyamra járó diákok általában négy-öt éve tanulják a célnyelvet.  Ez idő alatt
megismerkedtek az idegen nyelvi foglalkozások szöveg- és feladattípusaival, de továbbra is fontos
szerepet kap a tantárgy iránti motiváció fenntartása, fejlesztése.

Számtalan esetben előfordul  azonban,  hogy olyan tanulók kerülnek egy csoportba,  akik közül
többen még nem tanulták az angolt mint idegen nyelvet, hanem előző iskolájukban más idegen
nyelvet tanultak. Számukra is biztosítanunk kell, hogy néhány hónapos intenzív  felzárkóztatási
szakasz után csatlakozhassanak a nyelvet már több éve, ám nagyon különböző szinten tudó tanulók
csoportjához.

Az első két év a nyelvtanulás folyamatában az alapozó szakasz. A 9. osztály első félévében az év
eleji diagnosztizáló mérés után az ismeretek rendszerezése, gyakorlása, rögzítése; a felzárkóztatás,
az azonos szintre hozás zajlik. A tanulókat meg kell ismertetni az idegen nyelv  tanulása során
alkalmazható  különböző  tanulási  technikákkal.  Az  indítás  kezdő  vagy  újrakezdő  típusú
tankönyvből történik.

A 9. osztályban a receptív készségek fejlesztése áll a középpontban, de alapszinten a produktív
készségek  fejlesztése  is  zajlik.  A  nyelvhasználatban  a  folyamatosság  előnyt  élvez  a
nyelvhelyességgel szemben, de egyre erőteljesebb követelmény, hogy a tanulók felismerjék és
javítsák saját maguk és társaik hibáit, mely egyébként a kompetencia alapú oktatás egyik fő
célkitűzése. További cél, és hogy egyre inkább támaszkodjanak a célnyelv szabályrendszerére.

Célunk, hogy a 9. évfolyam végére a tanulók eljussanak a nyelvi szintek közül a biztos A2 szintre
- az Európa Tanács idegennyelv-oktatásra vonatkozó ajánlásai alapján.

A2 szint - Európai alapszint
(a Közös európai referenciakeret szintmeghatározásai alapján)

A tanulók értsék meg és használjanak olyan mondatokat és gyakori kifejezéseket, amelyek az őket
közvetlenül  érintő  területekhez  kapcsolódnak  (pl.  nagyon  alapvető  személyes  és  családdal
kapcsolatos  információk,  vásárlás,  helyismeret,  stb.).  Tudjanak  kommunikálni  egyszerű  és
rutinszerű  nyelvi  helyzetekben,  melynek  során  egyszerű  és  direkt  módon  cseréljenek
információkat  családi vagy mindennapi  dolgokról.  Tudják leírni  nagyon egyszerű formában a
viszonyulásukat  valamihez  közvetlen  környezetükben  és  olyan  területeken,  amelyek  a
legalapvetőbb szükségleteket érintik.

Beszédértés
A  tanuló  megérti  a  leggyakoribb  fordulatokat  és  szókincset,  ha  számára  ismert,  közvetlen
dolgokról  van  szó.  Megérti  a  rövid,  világos  és  egyszerű  üzeneteket,  bejelentéseket  és  egyéb
gyakori szövegek lényegét.

Beszédkészség
Részt  tud  venni  egyszerű,  begyakorolt,  mindennapi  témáról  szóló  beszélgetésben,  mely
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közvetlen  információcserét  igényel  ismert  tevékenységgel  kapcsolatban.  Képes  magát
megértetni  társasági  beszélgetésben.  Röviden  le  tudja  írni  például  családját,  lakóhelyét,
tanulmányait.

Olvasásértés
Megérti  rövid,  egyszerű szövegek,  köztük történetek  lényegét.  A kért  információt  ki  tudja
keresni.

Íráskészség
Rövid feljegyzéseket, üzeneteket, magánlevelet tud írni.
A tizedik osztály végére a különböző nyelvtanulási stratégiák használatával a tanulóknak el kell
jutniuk egy olyan szintre, amely lehetővé teszi számukra az osztályterem falain kívüli nyelvi
hatások (film, zene, újságok) hasznosítását, és — tanári irányítással - az önálló haladást.

A  kompetencia  alapú  oktatási  program  kerettanterve  három  fő  fejlesztési  területet
fogalmaz meg minden szinten. Ezek alapján a minimumszint a következőképpen alakul:

I. Beszéd
1. Interakció:  Tud  kommunikálni  egyszerű  és  közvetlen  információcserét

igénylő helyzetekben és nagyon rövid társasági beszélgetések során ismerős
témákkal  és  tevékenységekkel  kapcsolatban.  Egyre  változatosabb
kompenzációs stratégiákat tud használni

2. Összefüggő beszéd: Röviden és egyszerű nyelvi eszközökkel, de már hosszabb
ideig összefüggően tud beszélni az őt és környezetét érintő konkrét témákban.

II. Szövegértés
1. Beszédértés: Meg tudja érteni a gyakran használt szavakat és fordulatokat az őt

és  környezetét  érintő  konkrét  témákban Képes  megérteni  a  rövid,  világos  és
egyszerű bejelentések és üzenetek lényegét.

2. Olvasás:  El  tud  olvasni  rövid,  egyszerű  nyelvi  eszközökkel  megfogalmazott
szövegeket a számára ismerős témakörökben.

III.  Írás
 Írásbeli szövegalkotás: Közvetlen szükségletekre vonatkozó egyszerű szöveget tud
írni. Egyszerű történéseket írásban össze tud foglalni. Leírást tud írni.

a) Témakörök Tananyag, szókincs  

1. Emberi kapcsolatok Rokonsági kapcsolatok
Családi élet, családtípusok
Házasságkötés, válás
Családi ünnepek, szokások, hagyományok
Események valaki életében
Emberek belső jellemzése
Barátság

2. Környezet  A lakóhely leírása, környezetünk
Útbaigazítás kérése, adása
Mi minden történik egy házban
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Költözködés
Településtípusok; városi, falusi élet
A város épületei, intézményei, lehetőségek,
nevezetességek  (egy  célnyelvű  város
bemutatása)
Iskola  székhelyének  lehetőségei,
nevezetességei, intézmények a városban

3. Természeti környezet Egy-egy tájegység jellegzetességei
Természeti és időjárási jelenségek
Földrajzi nevek; a Föld kontinensei,
Időjárás-jelentés

4. Iskola  A brit oktatási rendszer bemutatása -
iskolatípusok
- vizsgarendszer, felvételi eljárás 
- alap, közép és felsőoktatás

5. Egészség, betegség Az életmód hatása az egészségre
Az álom
Betegségek tünetei, veszélyei, megelőzésük
Az orvosnál, gyógyszertárban, kórházban
Balesetek, sérülések
Járványok, fertőző betegségek
Egészség és öltözködés, divat
A divat változásai, divatirányzatok,
Divattörténet

6. Étkezés Étteremben; étlapok, étteremtípusok
Ételek, receptek leírása
Vásárlólista, vásárlás
Alapanyagok
Táplálkozási szokások
A magyar konyha jellegzetességei
Hagyományos magyar ételek
Az angol konyha jellegzetességei
A teakészítés; teázási szokások
Nagy-Britanniában

7. Utazás Utazás vonattal - Az állomáson
Utazás autóbusszal
Utazás repülőgéppel
Pénzváltás
Szállodában
Útbaigazítás
Szobafoglalás
Jegyváltás
Készülődés az utazásra
Városi és külföldi utazás

8. Szabadidő, szórakozás A szabadidő értelmes eltöltése
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Nyaralás vízparton, hegyekben
Színház
Mozi, TV, rádió, videó
Zene, művészek
Újságok, újsághírek
A hírközlés formái
Hobbik, fényképezés, számítógép

9. Kultúra, országismeret London  és  környékének  nevezetességei
Fővárosunk nevezetességei 
Aranyásók, kincskeresők

10.Gazdaság és pénzügyek
Vásárlási szokások a családban

b) Beszédszándékok, nyelvtani funkciók

A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok  

- a levélírás szabályai: hivatalos és baráti levél (megszólítás, elbúcsúzás)
- érdeklődés mások szokásai iránt
- mások érdeklődésére reagálás
- engedélykérés és arra reagálás
- köszönet és arra reagálás
- bocsánatkérés és arra reagálás
- jókívánságok, gratuláció és arra reagálás

Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök  

- öröm  és  bánat,  sajnálkozás,  együttérzés  elégedettség,  elégedetlenség  csodálkozás,
kíváncsiság, meglepetés

- remény
- bosszúság
- félelem

Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok  

- képesség, lehetőség, kötelezettség, szükségszerűség
- akarat, kívánság
- egyetértés, egyet nem értés
- dicséret, kritika
- szándék, terv
- véleménykérés és arra reagálás,  indoklás

ígéret
- bizonyosság, bizonytalanság
- élményeit és tapasztalatait el tudja mesélni
- helyeket, szereplőket, állatokat, eseményeket le tud írni, képes azokat jellemezni és
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összehasonlítani
- projektbemutatását (a tanár segítségével) meg tudja tervezni és érthetően elő tudja

adni

Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok  

- dolgok, személyek, események leírása  információkérés,  információadás,  információszűrés,
tudás, nem tudás

- bizonyosság, bizonytalanság
- emlékezés, emlékeztetés, figyelmeztetés
- interjúkészítés
- útbaigazítás

- vásárlás, alku, reklamáció
- jegyváltás
- ételrendelés
- szobafoglalás
- üzeneteket,  feljegyzéseket,  magánlevelet,  életrajzot  tud  írni  állandósult  kifejezések

használatával

A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándék

- kérés
- tiltás és felszólítás
- javaslat és arra reagálás

- kínálás, meghívás és arra reagálás
- meghívás és arra reagálás
- időpont egyeztetése

Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok  
- nem értés
- visszakérdezés, ismétlés
- betűzés kérése, betűzés
- felkérés lassabb, hangosabb beszédre

c) Nyelvtani szerkezetek, fogalmak  

A jelen idők (Present Simple és Present Continuous) összehasonlítása és használata
Az egyszerű jövő idő (Future Simple)
A Present Perfect Tense képzése, alkalmazási területei, a hozzá kapcsolódó időhatározók
A Present Perfect és a Simple Past igeidők összevetése
Múlt idők (Simple Past és Past Continuous) összevetése
Segédigék; a hitelesség, szükségszerűség és a tiltás kifejezése
Feltételes mód
A szenvedő szerkezet alapjai
Névmások: vonatkozó, általános és határozatlan névmások
A melléknév fokozása, fokozatok kifejezése
Rendhagyó fokozású melléknevek
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A hasonlító mondatok
Vonatkozó névmást használó (jelzői) mellékmondatok
Egységek, mértékegységek
Egyes és többes számú ruhadarabok
A célhatározói mellékmondat
Szövegkohéziós eszközök (előre- visszautalás; névelők)
Függő beszéd (Utasítás, kérés)

A továbbhaladás feltételei  

Hallott szöveg értése 

A tanuló

- értse meg az utasításokat, és azokra cselekvéssel válaszoljon;

- értse  meg  a  jórészt  ismert  nyelvi  eszközökkel  megfogalmazott  kéréseket,  kérdéseket,
közléseket; és tudjon rájuk válaszolni;

- kb. 100 szavas, jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szövegből tudja kiszűrni a
fontos információkat;

- értse  meg  a  kb.  100  szavas,  jórészt  ismert  nyelvi  eszközökkel  megfogalmazott  szöveg
lényegét;

- tudja kikövetkeztetni ismeretlen nyelvi elemek jelentését jórészt ismert nyelvi eszközökkel
megfogalmazott kb. 100 szavas szövegben;

- kb. 100 szavas, jórészt ismert nyelvi elemek segítségével megfogalmazott szövegben legyen
képes a lényeges információt elkülöníteni a lényegtelentől

- tudja megoldani a hallás utáni értéshez rendelt feladatokat;
- értse meg a tananyagra vonatkozó kérdéseket és tudjon rájuk válaszolni.

Beszédkészség 

A tanuló

- tudjon  egyszerű  szerkezetű  mondatokban  válaszolni  a  jórészt  ismert  nyelvi
eszközökkel megfogalmazott kérdésekre;

- tudjon megfogalmazni kérdéseket egyszerű mondatokban;
- tudjon eseményeket, történéseket elmesélni;
- tudjon részt venni egyszerű párbeszédekben;
- tudjon beszélgetést kezdeményezni és befejezni;
- tudja fenntartani a beszélgetést (pl. azzal, hogy új témát kezdeményez)
- tudjon segítséget kérni megértési problémák esetén társaitól vagy a tanártól;

Olvasott szöveg értése 
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A tanuló

- értse  meg  a  jórészt  ismert  nyelvi  eszközökkel  megfogalmazott  kb.  100  szavas  szöveg
lényegét;

- tudjon elolvasni kb. 100 szavas, jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szöveget;
- tudja kikövetkeztetni ismeretlen nyelvi elemek jelentését kb. 100 szavas, jórészt ismert nyelvi

eszközökkel megfogalmazott szövegben;
- tudjon  megtalálni  fontos  információt  kb.  100  szavas,  jórészt  ismert  nyelvi  eszközökkel

megfogalmazott szövegben;
- tudjon megérteni egyszerű történeteket;
- tudja elkülöníteni a lényegest a lényegtelentől a jórészt ismert nyelvi elemek segítségével

megfogalmazott kb. 100 szavas szövegben;
- ismerje fel és értse meg a már tanult nyelvi elemeket új szövegkörnyezetben.

Íráskészség 

A tanuló

- tudjon helyesen leírni jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szöveget (másolás,
tollbamondás, emlékezet);

- tudjon írásban megfogalmazni egyszerű közléseket és kérdéseket;
- tudjon létrehozni egyszerű, szerkesztett szöveget (üzenet, üdvözlet, baráti levél);
- tudjon  tényszerű  információt  közvetítő  egyszerű  (kb.  50  szavas)  szöveget  írni  ismert

struktúrák felhasználásával;
- tudjon egyszerű eseménysort önállóan leírni;
- tudjon kb. 50-70 szavas jellemzést, beszámolót írni;
- legyen képes a tankönyvi feladatok önálló megoldására

Fejlesztendő készségek

A négy nyelvi alapkészség fejlesztése a kerettanterv szerint történik. Emellett a fordítási készség
fejlesztése  is  megindul.  Ebben  a  tanévben  az  anyanyelvből  célnyelvre  történő  fordítás  a
hangsúlyos. A tanulók rendszerező és logikai készségének fejlesztésére is sor kerül.

Követelmények

A kerettanterv alapján, valamint:
Egyszerűbb, tanult szókincsre épülő autentikus szövegek megértése szótár segítségével.
A tanult nyelvi funkcióknak megfelelő írásmű szerkesztése idegen nyelven.
A tanult témák, nyelvi funkciók alapján a mindennapi élethez hozzátartozó magyar vonatkozású
információk közvetítése idegen nyelven.
A  továbbhaladáshoz  szükséges  minimumkövetelmény  a  tananyag  50  %-ának  elsajátítása,
reprodukálása a tanévközi számonkérések során.

Szókincs: 1200 aktív és kb. 400 passzív kifejezés ismerete

Minimumkövetelmény:  a  tanévközi  szóbeli  és  írásbeli  számonkérések  során  a  fent  jelzett
tematika elsajátításának legalább 50 %-a, amely a továbbhaladás alapfeltétele.

Optimumszint  
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A  tanuló  olyan  mondatokat  és  gyakrabban  használt  kifejezéseket  is  megért,  amelyek  nem
közvetlenül az őt érintő területekhez kapcsolódnak (pl. személyes információk, család, vásárlás,
lakóhely, tanulás).
Váratlan szituációkban információt, útbaigazítást tud adni életszerű helyzetekben.
A legegyszerűbb társalgási  szituációkban életszerűen tud reagálni,  információt  kérni  -  adni,  a
legalapvetőbb szükségleteket érintően (étkezés, utazás, vásárlás, stb.)
Nagyon egyszerű formában véleményt tud nyilvánítani a neki tetsző és nem tetsző dolgokról,
eseményekről.
Képes vele történt események elmesélésére.

Javasolt tankönyvek, taneszközök  

A  tanulók  életkori  sajátosságaihoz  alkalmazkodó  tankönyvcsalád  Elementary  szintű  kötete
hanganyaggal.

Videofilmek
Országismereti, illetve nyelvhasználati CD-k 
Nyelvtankönyvek
Angol-magyar; magyar-angol kéziszótárok 

Feladatlapok, tesztkönyvek, tesztek
Szemléltető képek, módszertani segédanyagok, technikai eszközök
Angol nyelvű mesék, történetek, újságok, ételreceptek, műsorok
Minden egyéb autentikus szöveg, a szaktanárok által összeállított vagy kiválasztott anyag,
amely a tanterv megvalósulását segíti elő.

10. évfolyam
Évi 144 óra

Célok és feladatok  

A tizedik osztályos tanulók a második tanévet kezdik az iskolában. Vannak, akik különböző
alapfelkészültséggel, de ötödik éve tanulják a célnyelvet. Vannak, akik az előző évben, kezdték el
(intenzíven)  tanulni.  A 9.  és  a  10.  évfolyam a  nyelvtanulás  szempontjából  ebben  a  képzési
formában az alapozó szakasz. A 9. évfolyam végére minden (a nyelvet korábban tanuló és nem
tanuló) diák eljutott a továbbhaladáshoz szükséges, az annál magasabb vagy az optimális szintre.
Rendelkeznek  alapvető  ismeretekkel  a  nyelvtanulás  során  alkalmazható  különböző  tanulási
technikákról.

A 10. osztályban még mindig a receptív készségek fejlesztése áll a középpontban, miközben a
produktív képességek fejlesztése is  zajlik.  A nyelvhasználatban a folyamatosság még mindig
előnyt élvez a nyelvhelyességgel szemben, de követelmény, hogy a tanulók felismerjék a saját és
tanulótársaik hibáit; hogy egyre tudatosabban alkalmazzák a célnyelv szabályrendszerét.

Az első idegen nyelvből a gimnázium 10. évfolyamának végére a tanulóknak el kell
jutniuk az európai hatfokú skála második és harmadik szintjei közé, azaz egy A2-B1 közötti
tudásszintre (B1 mínusz). A 10. évfolyam végére a tanulók idegen nyelvi tudása lehetővé teszi,
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hogy  a  körülöttük  lévő  világról  idegen  nyelven  is  szerezzenek  információt,  és  ezzel  a
lehetőséggel már tudatosan éljenek.

a) Témakörök Tananyag, szókincs  

l. Ember és társadalom Az élet fordulópontjai 
Családi események
Fordulópontok egy ember, egy nép életében
Önéletrajz
Baráti,  munkahelyi  közösségek,  emberi
kapcsolatok 
Emberek jellemzése 
Személyiségjegyek,  külső  megjelenés
Öltözködésminták
Formák, színek hatása

2. Tágabb környezetünk Hazánk  és  a  célnyelvi  országok  földrajzi
viszonyai 
A Földgolyó 
A természeti környezet 
Utazás repülőgéppel

3. Környezetvédelem Globális környezeti problémák
Környezetrombolás
A pusztuló Föld
Környezeti ártalmak a Föld tájain
Környezetkárosító  tényezők  és
környezetvédelmi intézkedések
Várpalotán és környékén

4. Az iskola világa Kamaszok  iskolai  és  családi  problémái
Megengedett és meg nem engedett dolgok 
A diákok élete és lehetőségei hazánkban és
a célnyelvi országokban 
Iskolai hagyományok 
Iskolatípusok

5. A munka világa Foglalkozások, életpályák
Személyiségjegyek
Munkaidő
Munkakörülmények
Megélhetési lehetőségek, kereset, árak

6. Ép testben ép lélek Sport, veszélyek, kockázatok
Testrészek (belső szervek)
Betegségek és kezelésük
Az orvosi rendelőben; szakorvosok
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Gyógyszertár, mentők
Az élelmiszerek, a mozgás élettani hatása
Az  egészségügyi  rendszer  sajátosságai
hazánkban és a célnyelvi országokban

7. Szabadidő, szórakozás Állatkert, szafari 
Koncert,  hangszerek  Könyvtár,
könyvek, folyóiratok 
Mozi,  TV,  rádió,  színház
Vásárlás

8. Kultúra, országismeret Magyarország  és  Anglia  történelmének
fontosabb  eseményei,  történelmi  alakjai
(írók, tudósok, felfedezők, politikusok) 
Nemzeti  sajátosságok,  szokások,
intézmények 
Kulturális különbségek

9.Tudomány és technika A telefon 
Háztartási gépek 
A repülés

10.Gazdaság és pénzügyek
A pénz szerepe a mindennapokban.
Vásárlási szokások a családban, egyéni 
vásárlás

b) Beszédszándékok, nyelvi funkciók  

A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok  

- bemutatás, bemutatkozás
- megszólítás
- köszönés, elköszönés
- telefonbeszélgetés: bemutatkozás és elköszönés
- érdeklődés hogylét iránt és arra reagálás
- segítségkérés és arra reagálás
-  személyes levélben megszólítás és búcsúzás
- köszönet és arra reagálás
- bocsánatkérés és arra reagálás
- gratuláció, jókívánságok és arra reagálás
- engedélykérés és arra reagálás
- üdvözletküldés 

Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok  

- sajnálkozás, együttérzés, öröm, bánat
- elégedettség, elégedetlenség
- csodálkozás
- kíváncsiság, meglepetés
- remény
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- bosszúság
- félelem

Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok  

- képesség, lehetőség, kötelezettség, szükségszerűség akarat, kívánság,
egyetértés, egyet nem értés

- dicséret, kritika
- ígéret, szándék, terv
- véleménynyilvánítás
- véleménykérés és arra reagálás
- valaki igazának elismerése, el nem ismerése tetszés, nem tetszés

Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok  

- dolgok, személyek, események leírása
- információkérés, információadás
- tudás, nem tudás
- bizonyosság, bizonytalanság
- igenlő vagy nemleges válasz
- utazásszervezés, utazási előkészületek
- pénzváltás
- útlevél, vízum intézése
- repülőtéri feliratok, közlemények, információk
- utazás repülőgépen, átszállás, vám-, útlevélvizsgálat

A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok  

- kérés
- tiltás, felszólítás
- javaslattétel és arra reagálás
- kínálás és arra reagálás
- meghívás és arra reagálás
-  időpont egyeztetése

Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok

- nem értés
- visszakérdezés, ismétlés kérése
- betűzés kérése, betűzés
- felkérés lassabb, hangosabb beszédre
- beszélési szándék jelzése, a téma bevezetése

c) Nyelvtani szerkezetek, fogalmak

Az igeidők rendszere, összefüggései a három idősíkban
A Past Perfect igeidő
A szenvedő igeragozás
A feltételes mód esetei
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A Gerund
Az Infinitive
Segédigék: can - be able to

must - have to
must - can't
should- ought to
may, might 

A függő beszéd
to be to 
to be going to
to be allowed 
to used to szerkezetek
Az  összetett  mondatok  bizonyos  típusai:  kapcsolatos,  ellentétes,  okhatározói,  célhatározói,
feltételes,  megengedő,  vonatkozó  névmási  (jelzői)  mellékmondatok.  Egyidejűség,  elő-  és
utóidejűség kifejezése. A phrasal verb fogalma. Egynyelvű szótár használata

A továbbhaladás feltételei  

Hallott szöveg értése 

A tanuló

- értse meg az idegen nyelvű óravezetést;

- értse meg a természeteshez közel álló beszédritmusú beszédet enyhe háttérzaj (pl. étterem,
vasútállomás) esetében is;

- tudjon kb. 100 szavas köznyelvi szövegben lényeges információt a lényegtelentől elkülönítem;
- tudja  kikövetkeztetni  kb.  100  szavas  szövegben  ismeretlen  nyelvi  elem  jelentését  a

szövegösszefüggésből;
- tudjon kb. 100 szavas köznyelvi szövegben fontos információt megérteni;
- tudjon kb. 100 szavas köznyelvi szövegben specifikus információt azonosítani;
- tudja köznyelvi beszélgetés, vagy rövid monologikus szöveg lényegét megérteni.
- tudjon  kiszűrni  lényeges  információkat  nyelvileg  hiteles  anyagokból  (pl.:  időpont,

helymegjelölés közleményekben, rádió- és TV-műsorban).

Beszédkészség 

A tanuló

- legyen  képes  egyszerű,  köznyelven  megfogalmazott  kérdésekre  egyszerű
mondatokban válaszolni;

- legyen képes egyszerű mondatokban közléseket megfogalmazni, kérdéseket feltenni,
eseményeket elmesélni, érzelmeit kifejezni;

- legyen képes megértési, illetve kifejezési problémák esetén segítséget kérni;
- legyen képes beszélgetésben részt venni;
- tudjon az általa ismert beszédhelyzetekben beszélgetést kezdeményezni;
- tudja megfogalmazni véleményét, és azt indokolni;
- a tanult témákban tudjon tájékoztatást adni Magyarországról és lakóhelyéről;
- tudja a társalgást követni;
- a leggyakoribb beszédhelyzetekben tudja megértetni magát, beszédtempója közelítse

meg anyanyelvi beszédtempóját.
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Olvasott szöveg értése 

A tanuló

- legyen képes kb. 150 szavas, köznyelven megírt szöveget elolvasni;

- kb.  150  szavas  köznyelvi  szövegben  tudja  megkülönböztetni  a  lényeges  információt  a
lényegtelentől;

- ismert nyelvi elemek segítségével tudja kikövetkeztetni ismeretlen nyelvi elemek jelentését
kb. 150 szavas köznyelvi szövegben;

- tudjon fontos információt megtalálni kb. 150 szavas köznyelven megírt szövegben;
- tudjon specifikus információt azonosítani kb. 150 szavas köznyelvi szövegben;
- legyen képes megérteni kb. 150 szavas köznyelvi szöveg lényegét;
- tudjon követni rövid, egyszerű vagy egyszerűsített publicisztikai, illetve irodalmi szövegeket;
- a  tanórán,  tanári  segítséggel  tudjon  nyelvileg  összetettebb  szövegeket  is  megérteni  és

feldolgozni;
- könyvtári  munkával  önállóan  is  dolgozzon  fel  a  tanév  folyamán  egy  rövidített  novellát,

újságcikket vagy verset.

Íráskészség 

A tanuló

- tudjon  kb.  100  szavas,  tényszerű  információt  közvetítő,  néhány  bekezdésből  álló  önálló
szöveget írni;

- legyen  képes  gondolatait  változatos  kifejezésekkel  és  mondatszerkezetekkel,  a  megfelelő
nyelvi eszközök használatával, a logikai összefüggések alapján szöveggé rendezni;

- legyen képes egyszerű közléseket írásban megfogalmazni;
- tudjon különböző szövegfajtákat létrehozni;
- tudjon változatos közlésformákat (leírás, elbeszélés jellemzés) használni
- tudjon levelet, önéletrajzot írni, véleményét írásban megfogalmazni és indokolni.

Fordítási készség 

A tanuló

- angolról  magyarra  fordítás  esetén  (a  tudásszintjének  megfelelő  nehézségű  szövegek
fordításakor) is törekedjen a szöveg árnyalt, szabatos fordítására.

- igyekezzen az eredetinek megfelelő anyanyelvi kifejezések használatára. Ügyeljen arra, hogy a
szöveg stílusában és hangnemében megfeleljen az eredeti angol változatnak.

Fejlesztendő készségek  

A négy nyelvi alapkészség fejlesztése a kerettanterv szerint történik. Külön figyelmet kell fordítani
a fordítási készség fejlesztésére mind a célnyelvről és a célnyelvre történő fordítás  esetén. Az
alapkészségek mellett a rendszerező és a logikai készség fejlesztésére is sor kerül.
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Követelmények  

A kerettanterv alapján, valamint:
Egyszerűbb  vagy  egyszerűsített  rövid  publicisztikai  vagy  szépirodalmi  szövegek  megértése,
feldolgozása szótár segítségével.
A tanult nyelvi funkcióknak megfelelő írásművek készítése a célnyelven.
Ismerkedés az, angol nyelvű önéletrajz-írás szabályaival; önéletrajz írása.
A tanult témák, nyelvi funkciók alapján a mindennapi élethez hozzátartozó magyar vonatkozású
információk közvetítése idegen nyelven.

Szókincs: 1400 aktív és 600 passzív kifejezés ismerete

Minimumkövetelmény: a tanévközi szóbeli és írásbeli számonkérések során a fent jelzett tematika
elsajátításának legalább 50 %-a, amely a továbbhaladás alapfeltétele. 

Optimumszint  
A tanuló megérti a legfontosabb információkat a világos, standard szövegekben, amelyek ismert
témákról szólnak, és gyakori helyzetekhez kapcsolódnak a munka, az iskola és a szabad idő, stb.
terén.
A legtöbb olyan helyzetben boldogul, amely a nyelvterületre történő utazás során adódik.
Egyszerű, folyamatos szöveget tud alkotni olyan témákban, amelyeket ismer, vagy amelyek az
érdeklődési körébe tartoznak.
Le  tudja  írni  a  tapasztalatait  és  különböző  eseményeket,  álmokat,  reményeket  és  ambíciókat,
továbbá vázlatosan meg tudja indokolni a különböző álláspontokat és terveket.

Javasolt tankönyvek, taneszközök, tanítási segédanyagok  

Bármely  a  tanulók életkori  sajátosságaihoz  alkalmazkodó  tankönyvcsalád  Pre –Intermediate
szintű kötete hanganyaggal.

Videofilmek

Országismereti és nyelvhasználati CD-k

Nyelvtankönyvek

Angol - magyar, magyar - angol kéziszótárok 

Feladatlapok, tesztkönyvek, CD-k
Fordítási, szövegértési anyagok
Angol nyelvű újságok, folyóiratok, mesék, képregények, történetek, novellák, kisregények,
versek

Minden  egyéb,  autentikus  vagy  adaptált  szöveg,  a  szaktanárok  által  kiválasztott  vagy
összeállított anyag, amely a tanterv megvalósítását segíti elő.

11. évfolyam
Évi 144 óra
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Célok és feladatok

A tizenegyedik évfolyamra járó tanulók már hét éve tanulják a célnyelvet, és az előző két tanév
során megalapozott nyelvi tudásuk lehetővé teszi, hogy eredményesen vegyenek részt a tanórákon
egyénileg,  pár- vagy csoportmunkában. Önértékelésük fejlett  és reális:  ismerik erős  és gyenge
pontjaikat. Továbbra is fontos motivációjuk fenntartása és további fejlesztése.

Célunk, hogy a tizenegyedik évfolyam végére a diákok eljussanak a B1 szintre.

Bl —európai küszöbszint
(a Közös európai referenciakeret nyelvi szintleírásai alapján)
Ezen a szinten a diák megérti a fontosabb információkat a világos, standard szövegekben, amelyek
ismert témáról szórnak és gyakori helyzetekhez kapcsolódnak a munka, az iskola és a szabadidő,
stb.  terén.  Elboldogul  a legtöbb olyan helyzetben,  amely a nyelvterületre  történő  utazás  során
adódik.  Egyszerű,  összefüggő  szöveget  tud  alkotni  ismert  vagy  érdeklődési  körébe  tartozó
témában.  Le tudja írni  élményeit,  különböző eseményeket,  a reményeit  és ambícióit,  továbbá
röviden meg tudja indokolni a különböző álláspontokat és terveket. 

Beszédértés
A köznyelvi  beszédet  főbb vonalaiban megérti,  ha az rendszeresen előforduló,  számára ismert
témáról  szól.  Megérti  a  legfontosabb információkat  olyan rádió-  és  tévéműsorokban,  melyek
aktuális eseményekről, illetve az érdeklődési köréhez vagy tanulmányaihoz kapcsolódó témákról
szólnak, és amelyekben viszonylag lassan beszélnek.

Beszédkészség
Részt  tud  venni  a  nyelvterületen  utazás  közben  felmerülő  helyzetekben,  valamint  ismerős,
mindennapi  témákról  adódó  beszélgetésekben  felkészülés  nélkül.  Egyszerű,  összefüggő
fordulatokkal el tudja mondani élményeit, céljait. Röviden meg tudja indokolni és magyarázni  a
véleményét, el tud mondani történetet, és véleményét meg tudja fogalmazni.

Olvasásértés
Megérti  olyan szövegek lényegét,  illetve  a  bennük lévő információt,  amelyek hétköznapi
témákkal  kapcsolatosak,  gyakori  témákkal  foglalkoznak.  Megérti  az  eseményekről,
érzelmekről, véleményekről szóló írásokat.

Íráskészség
Meg tud fogalmazni egyszerű, rövid, összefüggő szöveget ismert, hétköznapi témákban. Be  tud
számolni élményeiről, véleményéről.

a) Témakörök Tananyag, szókincs

l. Ember és társadalom Az ember külső, belső jellemzése
Emberi kapcsolatok, közösségek alakulása,
felbomlása
A személyiség alakítása, személyiségjegyek
Hatások
Öröklődés, viselkedés
Színek, hangulatok

2. Tágabb környezetünk Nemzeti sajátosságok, intézmények
(pl.: bíróság)
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Hagyományok

3. Környezetvédelem Az autók használatáról és káros hatásaikról
Környezeti ártalmak az autók miatt
Mit tehetünk a környezetvédelemért?
A „zöld" mozgalmak

4. Az iskola Továbbtanulás
A  felsőoktatási  rendszer  és  a  felvételi
eljárás  sajátosságai  Magyarországon  és a
célnyelvi országokban
A  nyelvtanulás  és  tanítás  módszerei  és
történelmi változásai

5. A munka Pályaválasztás 
Pályaválasztási  tanácsadás  Foglalkozások,
vélemények  a  foglalkozásokról,  az  egyes
foglalkozásokhoz  szükséges
személyiségjegyek
A munkavállaláshoz szükséges információk
beszerzése, dokumentumok készítése:
munkavállalási pályázat
munkavállalási  önéletrajz  -
állásajánlatok,  apróhirdetések
megértése,  szerkesztése,
megválaszolása 
A  munkaügyi  központok
Beszélgetés a tanulók jövőjéről

6. Ép testben ép lélek Egészséges  életmód,  öltözködés,
hajápolás, hajviselet 
Egészséges  étkezés  Fogyókúra-
diéta

7. Szabadidő, szórakozás A  sportolásról,  sportpályákról  tanultak
rendszerezése  (téli-,  nyári-,  egyéni-,
csapatsportok, játékok) 
Egy sportág szabályai 
Nemzetközi sportrendezvények 
A  magyar  amatőr  és  versenysport
helyzete 
Iskolai sportélet

8. Kultúra Híres emberek, művek
Daltanulás

9. Tudomány és technika Az autózás
A számítógép 
Háztartási gépek 
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Űrutazás
10.Gazdaság és pénzügyek

A pénz szerepe a mindennapokban.
Szolgáltatások (pl. posta, bank).

b) Beszédszándékok, nyelvi funkciók  

A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok  

- bemutatás,  bemutatkozás  megszólítás  köszönés,  elköszönés  telefonbeszélgetés:
bemutatkozás és elköszönés

- érdeklődés hogylét iránt és arra reagálás
- segítségkérés és arra reagálás
- személyes levélben megszólítás és búcsúzás
- köszönet és arra reagálás
- bocsánatkérés és arra reagálás
- gratuláció, jókívánságok és arra reagálás
- engedélykérés és arra reagálás
- üdvözletküldés
- üdvözlet- és üzenethagyás (telefonon)
- üdvözletküldés írásban

Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok  

- sajnálkozás, együttérzés öröm, bánat
- elégedettség, elégedetlenség
- csodálkozás, kíváncsiság, meglepetés, remény
- bosszúság
- félelem, aggodalmak

Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok

- képesség, lehetőség, kötelezettség, szükségszerűség akarat, kívánság egyetértés, egyet nem
értés dicséret, kritika ígéret, szándék, terv

- véleménynyilvánítás
- véleménykérés és arra reagálás
- valaki igazának elismerése, el nem ismerése
- tetszés, nem tetszés
- érdeklődés, érdektelenség
- ellenvetés
- érvelés
- érdeklődés értékítélet, kívánság, preferencia iránt

Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok  

- dolgok, személyek, események leírása információkérés, információadás
- tudás, nem tudás
- bizonyosság, bizonytalanság
- igenlő vagy nemleges válasz
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- utazásszervezés, utazási előkészületek
- pénzváltás
- útlevél, vízum intézése
- repülőtéri feliratok, közlemények, információk
- utazás repülőgépen, átszállás, vám-, útlevélvizsgálat
- ismerés, nem ismerés
- bizonyosság, bizonytalanság ok – okozat kifejtése

A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok

- kérés
- tiltás, felszólítás
- javaslattétel és arra reagálás
- kínálás és arra reagálás
- meghívás és arra reagálás
- időpont egyeztetése
- tanácsadáskérés, rábeszélés (levélben is)

Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok  

- nem értés
- visszakérdezés, ismétlés kérése
- betűzés kérése, betűzés
- felkérés lassabb, hangosabb beszédre
- beszélési  szándék  jelzése,  a  téma  bevezetése  beszélgetés:  téma  bevezetése,  megerősítése

témaváltás, beszélgetés lezárása

c) Nyelvtani szerkezetek, fogalmak  
Az igeidők rendszere, összefüggései a három idősíkban
A Past Perfect igeidő
A Present Perfect Continuous és a Past Perfect Continuous igeidők használata
A Future Continuous és a Future Perfect, valamint a Future Perfect Continuous igeidők használata
A szenvedő igeragozás
A feltételes mód esetei
A műveltetés
A Gerund
Az Infinitive
A Gerund és az Infinitive sajátos használati szabályai
Segédigék: can - be able to

must - have to
must - can't
should - ought to
may, might 

A függő beszéd
A függő beszéd kérdésekben és felszólításban  
to be going to 
to be allowed 
to used to szerkezetek
Az  összetett  mondatok  bizonyos  típusai:  kapcsolatos,  ellentétes,  okhatározói,  célhatározói,
feltételes, megengedő, vonatkozó névmási (jelzői) mellékmondatok.  A jelzői mellékmondatok
sajátos esetei. Egyidejűség, elő- és utóidejűség kifejezése. A phrasal verb fogalma. Vonzatos igék
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további  esetei.  Egynyelvű  szótár  használata.  A  7.  évfolyamtól  tanult  anyag  rendszerezése,
ismétlése, elmélyítése

A továbbhaladás feltételei  

Hallott szöveg értése 

A tanuló legyen képes

- kb. 150 szavas köznyelvi szövegben a lényeges információt a lényegtelentől elkülöníteni;
- kb. 150 szavas köznyelvi szövegben ismeretlen nyelvi elem jelentését a

szövegösszefüggésből kikövetkeztetni;
- kb. 150 szavas köznyelvi szövegben fontos információt megérteni;
- kb.150 szavas köznyelvi szövegben specifikus információt azonosítani;

köznyelvi beszélgetés vagy monologikus szöveg lényeges pontjait megérteni.

Beszédkészség

A tanuló legyen képes

- árnyaltabban megfogalmazott kérdésekre összetettebb struktúrákban rendezett
válaszokat adni

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

- megértési, illetve kifejezési problémák esetén segítséget kérni; beszélgetésben részt venni;
- társalgásba bekapcsolódni, álláspontot, véleményt kifejteni.

Olvasott szöveg értése 

A tanuló legyen képes

- kb. 200 szavas, köznyelven megírt szöveget elolvasni;

- kb.  200  szavas  köznyelvi  szövegben  lényeges  információt  a  lényegtelentől
megkülönböztetni;

- ismert nyelvi elemek segítségével kb. 200 szavas köznyelvi szövegben ismeretlen nyelvi
elemek jelentését kikövetkeztetni;

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

Íráskészség

A tanuló legyen képes

- kb. 150 szavas, tényszerű információt közvetítő néhány bekezdésből álló szöveget írni;
- gondolatait változatos kifejezésekkel és mondatszerkezetekkel, a megfelelő nyelvi eszközök

használatával,  logikai  összefüggések  alapján  bekezdésekbe  rendezett  szövegben
megfogalmazni;

- különböző szövegfajtákat létrehozni;
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- változatos közlésformákat használni.

Fejlesztendő készségek  

A  négy  nyelvi  alapkészség  fejlesztése  a  kerettanterv  szerint  történik.  A  fordítási  készség
fejlesztésében mindkét nyelvre történő fordításnál külön figyelmet kell fordítani a szöveg eredeti
stílusának, hangulatának visszaadására.

Ebben a tanévben számos hivatalos  irattal,  azok megírásának módjával  is  megismerkednek a
tanulók (önéletrajz,  különböző hivatalos  dokumentumok kitöltése,  stb.)  Hivatalos  ügyeiben a
tanuló  tudjon  alapszinten  idegen  nyelven  információt  nyújtani,  illetve  információt  kérni.  Az
alapkészségek mellett a rendszerező és a logikai készség fejlesztése továbbra is folyik.

Követelmények:

A kerettanterv alapján, valamint
Önálló könyvtári munka: szabadon választott újságcikk vagy irodalmi mű feldolgozása. A
tanuló továbbhaladásához szükséges minimumkövetelmény a tanított tantervi anyag 50 %-
ának elsajátítása, annak reprodukálása a tanévközi számonkérések során.

Szókincs: 1600 aktív és 800 passzív kifejezés ismerete.

Javasolt tankönyvek, taneszközök, tanítási segédanyagok:  

Bármely a tanulók életkori sajátosságaihoz alkalmazkodó tankönyvcsalád Intermediate szintű
kötete hanganyaggal.

Videofilmek

Országismereti és nyelvhasználati CD-k

Nyelvtankönyvek 

Angol - magyar, magyar - angol kéziszótárak

Feladatlapok, tesztkönyvek, CD-k
Fordítási, szövegértési anyagok
Angol  nyelvű újságok,  folyóiratok,  mesék,  képregények,  történetek,  novellák,  kisregények,
versek.

Minden  egyéb,  autentikus  vagy  adaptált  szöveg,  hanganyag,  videoanyag  a  szaktanár  által
kiválasztott vagy összeállított segédanyag, amely a tanterv megvalósítását segíti elő.

12. évfolyam
Évi 128 óra

Célok és feladatok
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A tizenkettedik évfolyamra járó tanulók már nyolc éve tanulják a célnyelvet, és az előző három
tanév során megalapozott  nyelvi  tudásuk lehetővé teszi,  hogy eredményesen vegyenek részt a
tanórákon egyénileg, pár- vagy csoportmunkában. Önértékelésük fejlett és reális: ismerik erős  és
gyenge pontjaikat. Továbbra is fontos motivációjuk fenntartása és további fejlesztése.

Célunk, hogy a tizenkettedik évfolyam végére a diákok eljussanak a B1+ szintre valamint kellő
felkészültséget tudhassanak maguk mögött a középszintű érettségi vizsga letételéhez.

Bl+ —európai küszöbszint

Ezen a szinten a diák megérti a fontos információkat a világos, standard szövegekben,  amelyek
ismert témáról szólnak és gyakori helyzetekhez kapcsolódnak a munka, az iskola és a szabadidő,
stb. terén. Elboldogul szinte minden olyan helyzetben, amely a nyelvterületre történő utazás során
adódik. Összefüggő szöveget tud alkotni ismert vagy érdeklődési körébe tartozó témában. Le tudja
írni élményeit,  különböző eseményeket,  a reményeit  és ambícióit,  továbbá röviden meg tudja
indokolni a különböző álláspontokat és terveket. 

Beszédértés
A  köznyelvi  beszédet  főbb  vonalaiban  megérti,  és  arra  reagálni  képes,  ha  az  rendszeresen
előforduló, számára ismert  témáról szól. Megérti a legfontosabb információkat olyan rádió- és
tévéműsorokban,  melyek  aktuális  eseményekről,  illetve  az  érdeklődési  köréhez  vagy
tanulmányaihoz kapcsolódó témákról szólnak, és amelyekben viszonylag lassan beszélnek.

Beszédkészség
Részt  tud  venni  a  nyelvterületen  utazás  közben  felmerülő  helyzetekben,  valamint  ismerős,
mindennapi  témákról  adódó  beszélgetésekben  felkészülés  nélkül.  Egyszerű,  összefüggő
fordulatokkal el tudja mondani élményeit, céljait. Röviden meg tudja indokolni és magyarázni  a
véleményét, el tud mondani történetet, és véleményét meg tudja fogalmazni.

Olvasásértés
Megérti  olyan szövegek lényegét,  illetve  a  bennük lévő információt,  amelyek hétköznapi
témákkal  kapcsolatosak,  gyakori  témákkal  foglalkoznak.  Megérti  az  eseményekről,
érzelmekről, véleményekről szóló írásokat.

Íráskészség
Meg tud fogalmazni viszonylag hosszabb összefüggő szöveget ismert, hétköznapi témákban. Be tud
számolni élményeiről, véleményéről.

a) Témakörök Tananyag, szókincs

l. Ember és társadalom
Emberi kapcsolatok, generációs problémák
Személyiségformálódás
Családon belüli problémák
Életstílus, követendő példák

2. Tágabb környezetünk Nemzeti sajátosságok, intézmények
Hagyományok itthon és külföldön

3. Környezetvédelem Természeti katasztrófák, állatvilág, 
növényvilág, Ökoturizmus, 
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Természetvédelem

4. Az iskola Továbbtanulás, pályaorientáció
Iskolarendszerek itthon és külföldön
Karrierépítés

5. A munka Önéletrajz, állásinterjú.
Az  idegen  nyelv  szerepe  a  munka
világában, Pályaválasztás 
Pályaválasztási A munkavállaláshoz 
szükséges információk beszerzése, 
dokumentumok készítése:
A munkaügyi központok 
Beszélgetés a tanulók jövőjéről
Részmunkaidő

6. Ép testben ép lélek Egészséges  életmód,  öltözködés,
hajápolás, hajviselet 
Egészséges étkezés Fogyókúra-
diéta, Életünk és a stressz 
Függőségek (dohányzás, 
alkohol, internet, drog stb.).

7. Szabadidő, szórakozás A  sportolásról,  sportpályákról  tanultak
rendszerezése  (téli-,  nyári-,  egyéni-,
csapatsportok, játékok) 
Egy sportág szabályai 
Nemzetközi sportrendezvények 
Szabadidő ésszerű eltöltése
Iskolai sportélet

8. Kultúra Híres emberek, művek
A művészetek szerepe 
a0020mindennapokban.

9. Tudomány és technika Népszerű tudományok, ismeretterjesztés.
A számítógép és mobiltelefon szerepe
A jövő technikái

10.Gazdaság és pénzügyek
A pénz szerepe a mindennapokban.
Szolgáltatások (pl. posta, bank).

b) Beszédszándékok, nyelvi funkciók  

A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok  

- bemutatás,  bemutatkozás  megszólítás  köszönés,  elköszönés  telefonbeszélgetés:
bemutatkozás és elköszönés

- érdeklődés hogylét iránt és arra reagálás
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- segítségkérés és arra reagálás
- személyes levélben megszólítás és búcsúzás
- köszönet és arra reagálás
- bocsánatkérés és arra reagálás
- gratuláció, jókívánságok és arra reagálás
- engedélykérés és arra reagálás
- üdvözletküldés
- üdvözlet- és üzenethagyás (telefonon)
- üdvözletküldés írásban

Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok  

- sajnálkozás, együttérzés öröm, bánat
- elégedettség, elégedetlenség
- csodálkozás, kíváncsiság, meglepetés, remény
- bosszúság
- félelem, aggodalmak

Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok

- képesség, lehetőség, kötelezettség, szükségszerűség akarat, kívánság egyetértés, egyet nem
értés dicséret, kritika ígéret, szándék, terv

- véleménynyilvánítás
- véleménykérés és arra reagálás
- valaki igazának elismerése, el nem ismerése
- tetszés, nem tetszés
- érdeklődés, érdektelenség
- ellenvetés
- érvelés
- érdeklődés értékítélet, kívánság, preferencia iránt

Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok  

- dolgok, személyek, események leírása információkérés, információadás
- tudás, nem tudás
- bizonyosság, bizonytalanság
- igenlő vagy nemleges válasz
- utazásszervezés, utazási előkészületek
- pénzváltás
- útlevél, vízum intézése
- repülőtéri feliratok, közlemények, információk
- utazás repülőgépen, átszállás, vám-, útlevélvizsgálat
- ismerés, nem ismerés
- bizonyosság, bizonytalanság ok – okozat kifejtése

A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok

- kérés
- tiltás, felszólítás
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- javaslattétel és arra reagálás
- kínálás és arra reagálás
- meghívás és arra reagálás
- időpont egyeztetése
- tanácsadáskérés, rábeszélés (levélben is)

Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok  

- nem értés
- visszakérdezés, ismétlés kérése
- betűzés kérése, betűzés
- felkérés lassabb, hangosabb beszédre
- beszélési  szándék  jelzése,  a  téma  bevezetése  beszélgetés:  téma  bevezetése,  megerősítése

témaváltás, beszélgetés lezárása

c) Nyelvtani szerkezetek, fogalmak  
Az igeidők rendszere, összefüggései a három idősíkban
A Past Perfect igeidő
A Present Perfect Continuous és a Past Perfect Continuous igeidők használata
A Future tenses és egyéb szerkezetek a jövőidő kifejezésére
A szenvedő igeragozás
A feltételes mód esetei
A műveltetés
A Gerund
Az Infinitive
A Gerund és az Infinitive sajátos használati szabályai
Segédigék: can - be able to

must - have to
must - can't
should - ought to
may, might 

A folyamatos és befjezett melléknévi igenevek
Megengedői mellékmondatok
A függő beszéd
A függő beszéd kérdésekben és felszólításban  
Az  összetett  mondatok  bizonyos  típusai:  kapcsolatos,  ellentétes,  okhatározói,  célhatározói,
feltételes, megengedő, vonatkozó névmási (jelzői) mellékmondatok.  A jelzői mellékmondatok
sajátos esetei. Egyidejűség, elő- és utóidejűség kifejezése. A phrasal verb fogalma. Vonzatos igék
további esetei. 

A továbbhaladás feltételei  

Hallott szöveg értése 

A tanuló legyen képes

- kb. 180 szavas köznyelvi szövegben a lényeges információt a lényegtelentől elkülöníteni;
- kb. 180 szavas köznyelvi szövegben ismeretlen nyelvi elem jelentését a

szövegösszefüggésből kikövetkeztetni;
- kb. 180 szavas köznyelvi szövegben fontos információt megérteni;
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- kb.180 szavas köznyelvi szövegben specifikus információt azonosítani;
köznyelvi beszélgetés vagy monologikus szöveg lényeges pontjait megérteni.

Beszédkészség

A tanuló legyen képes

- árnyaltabban megfogalmazott kérdésekre összetettebb struktúrákban rendezett
válaszokat adni

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

- megértési, illetve kifejezési problémák esetén segítséget kérni; beszélgetésben részt venni;
- társalgásba bekapcsolódni, álláspontot, véleményt kifejteni.

Olvasott szöveg értése 

A tanuló legyen képes

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

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

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

Íráskészség

A tanuló legyen képes

- kb. 180 szavas, tényszerű információt közvetítő néhány bekezdésből álló szöveget írni;
- gondolatait változatos kifejezésekkel és mondatszerkezetekkel, a megfelelő nyelvi eszközök

használatával,  logikai  összefüggések  alapján  bekezdésekbe  rendezett  szövegben
megfogalmazni;

- különböző szövegfajtákat létrehozni;
- változatos közlésformákat használni.

Fejlesztendő készségek  

A  négy  nyelvi  alapkészség  fejlesztése  a  kerettanterv  szerint  történik.  A  fordítási  készség
fejlesztésében mindkét nyelvre történő fordításnál külön figyelmet kell fordítani a szöveg eredeti
stílusának, hangulatának visszaadására.

Ebben a tanévben számos hivatalos  irattal,  azok megírásának módjával  is  megismerkednek a
tanulók (önéletrajz,  különböző hivatalos  dokumentumok kitöltése,  stb.)  Hivatalos  ügyeiben a
tanuló  tudjon  alapszinten  idegen  nyelven  információt  nyújtani,  illetve  információt  kérni.  Az
alapkészségek mellett a rendszerező és a logikai készség fejlesztése továbbra is folyik.
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Szókincs: 1800 aktív és 900 passzív kifejezés ismerete.

Javasolt tankönyvek, taneszközök, tanítási segédanyagok:  

Bármely a tanulók életkori sajátosságaihoz alkalmazkodó tankönyvcsalád Intermediate plusz
szintű kötete hanganyaggal.

Videofilmek

Országismereti és nyelvhasználati CD-k

Nyelvtankönyvek

Középszintű érettségire felkészítő kiadványok

Angol - magyar, magyar - angol kéziszótárak

Feladatlapok, tesztkönyvek, CD-k
Fordítási, szövegértési anyagok
Angol  nyelvű újságok,  folyóiratok,  mesék,  képregények,  történetek,  novellák,  kisregények,
versek.

Minden egyéb,  autentikus  vagy adaptált  szöveg, hanganyag,  video anyag a szaktanár  által
kiválasztott vagy összeállított segédanyag, amely a tanterv megvalósítását segíti elő.

B1+
Európai 
középszint

Ezen a szinten a diák megérti az összetett konkrét vagy elvont témájú szövegek
gondolatmenetét, beleértve a szakterületének megfelelő szakmai beszélgetéseket
is.  Folyamatos  és  természetes  interakciót  tud  kezdeményezni  és  fenntartani
anyanyelvű  beszélővel,  mely  egyik  félnek  sem  megterhelő.  Képes  világos  és
részletes szöveget alkotni széles témakörben, véleményét képes aktuális témákról
kifejteni a lehetséges előnyök és hátrányok részletezésével.

Beszédértés Megérti a hosszabb előadást, képes követni az összetett érvelést. Megérti a rádió
és tévé aktuális eseményeiről szóló hírműsorait, valamint a köznyelvet használó
játékfilmek többségét.

Beszédkészség Folyékonyan és természetesen tud részt venni anyanyelvű beszélőkkel folytatott
beszélgetésben  mindennapi  témákról,  felkészülés  nélkül.  Részletesen  ki  tudja
fejteni, meg tudja indokolni, magyarázni és védeni a véleményét, el tud mondani
egy történetet.

Olvasásértés Megérti  a  jelenkor  problémáival  kapcsolatos  szövegek  (cikkek,  beszámolók,
narratívák)  lényegét,  illetve  a  bennük  lévő  információt,  érvelést.  Megérti  az
eseményekről, érzelmekről, véleményekről szóló irodalmi prózai szövegeket.

Írás Képes  világosan  fogalmazni  részletes,  összefüggő  szöveget  a  jelenkor
problémáival  és  érdeklődésével  kapcsolatos  témákban.  Be  tud  számolni
élményeiről, képes kifejteni véleményét, érvelni egy álláspont mellett és ellen.
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