
Emelt angol nyelvi képzés – 11-12. évfolyam

Heti 2 óra

Bevezető:

Az élő idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai
referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának
megalapozása és fejlesztése. A kommunikatív nyelvi kompetencia szorosan összefonódik az
általános kompetenciákkal, vagyis a világról szerzett ismeretekkel, a gyakorlati készségekkel
és jártasságokkal, valamint a motivációval, amelyek mindenfajta tevékenységhez, így a nyelvi
tevékenységekhez is szükségesek.
A korszerű idegennyelv-oktatás a nyelvhasználó valós szükségleteire épül, ezért
tevékenységközpontú. Olyan helyzetekre készíti fel a tanulókat, amelyek már most vagy a
későbbiek során várhatóan fontos szerepet játszanak életükben. A nyelvtanulási folyamat
középpontjában a cselekvő tanulók állnak, akik az idegen nyelv segítségével kommunikatív
feladatokat oldanak meg. A feladatok megoldása során receptív, produktív, illetve interaktív
nyelvi tevékenységeket végeznek. Mivel a valóságban a legtöbb megoldandó feladat több
készség együttes alkalmazását teszi szükségessé, ezeket integráltan tanítjuk.
A mindennapi nyelvhasználatban, így a nyelvtanulásban is, fontos szerepet játszanak
a szövegértelmezési és szövegalkotási stratégiák. A recepció során a nyelvhasználó, ill. a
nyelvtanuló észleli az írott vagy hallott szöveget, azonosítja mint számára lényegeset, felfogja
mint nyelvi egységet és összefüggésében értelmezi. A produkció során megtervezi és szóban
vagy írásban létrehozza a közlendőjét tartalmazó szöveget.
A sikeres kommunikáció érdekében a tanulóknak meg kell ismerniük, és használniuk
kell azokat a nyelvi eszközöket, amelyekből és amelyekkel helyesen megformált, értelmes
mondanivaló alakítható ki. Tisztában kell lenniük a mondanivaló szerveződésének,
szerkesztésének az elveivel, hogy koherens nyelvi egységgé formálhassák közlendőjüket.
Ismerniük kell azokat az eszközöket és forgatókönyveket, amelyekkel sikeresen megoldhatók
a különféle kommunikációs helyzetek. Tisztában kell lenniük az egész nyelvi érintkezést
átszövő szabályokkal, amelyek a nemek, a korosztályok és a társadalmi csoportok között
különböző alkalmakkor szabályozzák az érintkezést. Ide tartoznak a nyelvi udvariassági
szabályok, rituálék és a helyzetnek megfelelő hangnem használatának a szabályai is.
A nyelvtanítás során törekedni kell arra, hogy a hallott vagy olvasott szöveg
autentikus, a feladatvégzés szempontjából hiteles legyen. Az internet segítségével a tanulók
maguk is viszonylag könnyen kerülhetnek autentikus célnyelvi környezetbe, részeseivé
válhatnak az adott kultúrának, kapcsolatot teremthetnek a célnyelven beszélőkkel,
ami komoly motivációs forrás lehet, és elősegítheti az autonóm tanulóvá válást. A
tanulási folyamat szervezésében nagy jelentősége van a kooperatív feladatoknak és a
projektmunkának, ezek szintén erősíthetik a motivációt.
Az idegen nyelvű kommunikáció során meghatározó jelentőségű a nyelvekkel, a
nyelvtanulással, az idegen nyelveket beszélő emberekkel és a más kultúrákkal kapcsolatos
pozitív attitűd, ami magában foglalja a kulturális sokféleség tiszteletben tartását és a nyelvek,
kultúrák közötti kommunikáció iránti nyitottságot.
A nyelvtanulás tartalmára vonatkozóan a NAT hangsúlyozza a tantárgyközi integráció
fontosságát. Fontos, hogy a tanulók az idegen nyelv tanulása során építeni tudjanak más
tantárgyak keretében szerzett ismereteikre és személyes tapasztalataikra. Ugyanakkor az
idegen nyelvvel való foglalkozás olyan ismeretekkel, tapasztalatokkal gazdagíthatja a
tanulókat, amelyeket más tantárgyak keretében is hasznosítani tudnak.



Az egész életen át tartó tanulás szempontjából kiemelkedő jelentősége van a
nyelvtanulási stratégiáknak, amelyek ismerete és alkalmazása segíti a tanulókat abban, hogy
nyelvtudásukat önállóan ápolják és fejlesszék, valamint újabb nyelveket sajátítsanak el.
A Nat lehetővé teszi az élő idegen nyelv emelt szintű oktatását is a helyi tantervben
meghatározott, a kerettantervben előírt minimum 3 óránál magasabb óraszámban, hogy a
tanulók igényeik szerint emelt szintű érettségi vizsgát tehessenek. Ebben az esetben az egyes
képzési szakaszokra meghatározott nyelvi szintek a következők:

Évfolyam 11. 12.
Heti óraszám 2 2
KER szint B1+ B2

11. évfolyam

Célok és feladatok

A tizenegyedik évfolyamra járó tanulók már kettő illetve három éve tanulják a célnyelvet, és az
előző tanévek 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 valamint kellő
felkészültséget tudhassanak maguk mögött az emeltszintű érettségi vizsga letételéhez.

Bl+ —európai küszöbszint

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.

Témakörök:
 A család
 Emberi kapcsolatok
 Ünnepek
 Fogyasztói társadalom
 Öltözködés, divat
 Otthonunk, lakókörnyezetünk
 Globális kérdések
 Környezetvédelem
 Az iskola
 A nyelvtanulás

Nyelvtani fogalomkörök:
 Conditionals
 Relative Clauses
 Modal verbs
 The Causative
 Tenses

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;
- 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.

Szókincs: 1800 aktív és 900 passzív kifejezés ismerete.

12. évfolyam

Célok és feladatok

A tizenkettedik évfolyamra járó tanulók már három illetve négy éve tanulják a célnyelvet, és az
előző tanévek során megalapozott nyelvi tudásuk lehetővé teszi, hogy eredményesen vegyenek részt
a tanórákon egyénileg, pár- vagy csoportmunkában. Önértékelésük kifejlett 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 B2 szintre valamint kellő
felkészültséget tudhassanak maguk mögött az emeltszintű érettségi vizsga letételéhez.

B2 – európai küszöbszint



Az anyanyelvi beszélővel természetes, könnyed és közvetlen kapcsolatteremtésre képes. 
Aktívan részt tud venni az ismert témákról folyó társalgásban, úgy, hogy közben érvelve 
kifejti a véleményét.

Világosan és kellő részletességgel fejezi ki magát számos, az érdeklődési körébe tartozó 
témában. Ki tudja fejteni a véleményét valamely aktuális témáról úgy, hogy részletezi a 
különböző lehetőségek előnyeit és hátrányait.

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 eseményekről 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.

Témakörök:
 A munka világa
 Életstílusok
 Étkezés, az ételek világa
 Betegségek
 Szabadidő
 Kultúra, kulturális tevékenységek
 Sport
 Utazás
 Kommunikáció
 Tudomány, technológia

Nyelvtani fogalomkörök: 
 Passive Voice
 Unreal past
 Wishes
 Reported Speech



 Question Tags
 Inversion

A továbbhaladás feltételei

Hallott szöveg értése

A tanuló legyen képes
 kb. 300 szavas szövegben a lényeges információt a lényegtelentől elkülöníteni; 
 kb.  300  szavas  szövegben  ismeretlen  nyelvi  elem  jelentését  a  szövegösszefüggésből

kikövetkeztetni; 
 kb.  300 szavas szövegben fontos információt megérteni; 
 kb.  300 szavas szövegben specifikus információt azonosítani; 
 köznyelvi  beszélgetést  vagy  monologikus  szöveget  anyanyelvén  és/vagy  célnyelven

összefoglalni.  

Beszédkészség

A tanuló	  legyen ke	pes
 árnyaltabban megfogalmazott kérdésekre összetettebb struktúrákban rendezett válaszokat

adni; 
 választékos  mondatokban  közléseket  megfogalmazni,  kérdéseket  feltenni,  eseményeket

elmesélni, érzelmeket kifejezni; 
 gondolatait megfelelő logikai sorrendben, választékos mondatokban előadni; 
 megértési, illetve kifejezési problémák esetén segítséget kérni; 
 beszélgetésben részt venni; 
 társalgásban részt venni.  

Olvasott szöveg értése

A tanuló legyen képes
 kb.  350 szavas szöveget elolvasni; 
 kb.  350 szavas szövegben lényeges információt a lényegtelentől megkülönböztetni; 
 ismert nyelvi elemek segítségével kb.  350 szavas szövegben ismeretlen nyelvi elemek

jelentését kikövetkeztetni; 
 kb.  350 szavas szövegben fontos információt megtalálni; 
 kb.  350 szavas szövegben specifikus információt azonosítani; 
 kb.  350 szavas köznyelven megírt szöveget anyanyelvén összefoglalni; 
 egyszerű vagy egyszerűsített publicisztikai vagy irodalmi szöveget anyanyelvén és/vagy

célnyelven összefoglalni.  

Íráskészség

A tanuló legyen képes
 kb.  300 szavas, tényszerű információt közvetítő néhány bekezdésből álló, szöveget írni; 
 gondolatait,  érzelmeit,  érvekkel  alátámasztott  véleményét  változatos  kifejezésekkel  és



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

 különböző szövegfajtákat létrehozni; 
 változatos közlésformákat használni.  

A fejlesztés várt eredményei: B2-es szint.

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

Szókincs: 2100 aktív és 1200 passzív kifejezés ismerete.
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