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BEVEZETŐ 

A nyelvi előkészítő évfolyamos képzés célja, hogy a tanulók intenzív nyelvtanulás 

formájában rövid idő alatt jelentős előrehaladásra tegyenek szert nyelvtudásukban, és ez 

megalapozza a további évek nyelvtanulását. Azonban a magas idegen nyelvi óraszám nem 

jelenti a megemelt tananyagmennyiséget, hanem a tanulók igényeinek megfelelően, tágabb 

teret biztosít az elmélyítésre, gyakorlásra, a szilárd alapok megteremtésére. 

A nyelvtanulási folyamatban figyelembe vesszük az egyes tanulócsoportok szükségleteit és a 

tanulók haladási tempóját. Cél: a tanulók nyelvi cselekvőképességének kiterjesztése, nagy 

hangsúlyt fektetünk az interdiszciplináris szemléletre, a sokszínű módszertani megközelítésre. 

Alapvető célunk a tanulók kommunikatív kompetenciájának megalapozása és fejlesztése, 

amely szorosan összefonódik az általános kompetenciákkal, az önálló tanulás és 

ismeretszerzés képességének a fejlesztésével. A tanórákon alkalmazott változatos 

módszerekkel törekszünk fenntartani a tanulók motivációját. A kooperatív munkaformák 

alkalmazásával igyekszünk az együttműködési képességeket fejleszteni, az értékelési formák 

pedig magukban foglalják az önértékelés képességének a kialakítását, fejlesztését. A NYEK 

végére a tanulók ki tudják alakítani önálló nyelvtanulási stratégiájukat, és megalapozott 

tudással és motivációval rendelkeznek az egész életen át tartó tanuláshoz.  

Az oktatás két csoportban folyik, a kimeneti szint mindkét csoportban B1, de a kiindulási 

szint lehet különböző, akár teljesen kezdő tanulók is kerülhetnek egy csoportba. A 

csoportbontást a tanév elején íratott szintfelmérő alapján végezzük. A szintfelmérő célja, hogy 

a hasonló felkészültségű tanulók kerüljenek azonos csoportba, amely nagyban hozzájárul a 

hatékonyabb munkához. 

A kerettantervhez illesztettünk néhány helyi tartalmat, amely képessé teszi a tanulókat arra, 

hogy képesek legyenek szóban és írásban információkat közölni iskolavárosukról, lakóhelyük 

sajátosságairól. Erre a rendelkezésre álló tanórák 5 százalékát használtuk fel. A tanév végén 

esedékes vizsgára és az arra történő felkészülésre is az órák 5 százalékát szánjuk. 

A NYEK évfolyamot írásbeli és szóbeli vizsga zárja. A vizsga magában foglal minden 

alapkompetenciát: olvasott szöveg értése, hallott szöveg értése, nyelvhelyesség, írott szöveg 

létrehozása és szóbeli kommunikáció. Célunk, hogy a tanulók összegezve, élmény-szerűen 

lássák, hogy mennyit fejlődött a nyelvtudásuk, valamint, hogy vizsgarutint szerezzenek, 

amely hasznos lehet az államilag elismert nyelvvizsgákon történő sikeres szerepléshez. A 

vizsga hozzájárul az egészséges önértékelés fejlesztéséhez is. 

SZEMÉLYI ÉS TÁRGYI FELTÉTELEK: 

A Lehel Vezér Gimnáziumban hagyományai vannak a nyelvi előkészítő évvel induló intenzív 

nyelvi képzésnek. Nyelvtanár kollégáink mindegyike rendelkezik a szükséges képesítéssel és 

sokéves tapasztalattal az ilyen osztályokban folyó munka irányításához. Eszközparkunk 

megfelelő, mindenkinek van CD lejátszója, laptopja, szinte mindegyik tanterem rendelkezik 

interaktív táblával, vagy nagyképernyős televízióval, illetve az iskolában jólműködő internet 

van. Megfelelő a tankönyv, tanári kézikönyv, segédanyag ellátottság, nyomtatott szótáraink is 

rendelkezésre állnak. Tankönyveinkhez CD, és interaktív táblával használható melléklet is 

tartozik.  

 



A KÉPZÉS SORÁN FELHASZNÁLT TANKÖNYVEK, FORRÁSOK: 

Választható tankönyvek: 

Kurzuskönyvek: H. Q. Mitchell-Marileni Malkogianni:  

    Pioneer Elementary (MM Publications) 

      Pioneer Pre-Intermediate (MM Publications) 

      Pioneer Intermediate B1 (MM publications) 

   (A tankönyveket a munkafüzettel együtt használjuk.) 

 

     Tim Falla, Paul A. Davies: 

   Solutions Elementary (Oxford University Press) 

   Solutions Pre-Intermediate (Oxford University Press) 

   Solutions Intermediate (Oxford University Press) 

   (A tankönyveket a munkafüzettel együtt használjuk.) 

 

Kiegészítő könyvek, kommunikációs órák könyvei, gyakorló könyvek: 

     Szénásiné Steiner Rita-Szekeres Szilvia: 

   TTT Vocabulary Activator 1-2 

     Szénásiné Steiner Rita-Szekeres Szilvia: 

   Twenty Three Topics for Teenagers 

Az egyes témakörök, nyelvtani egységek feldolgozásakor támaszkodunk a You Tube és más 

weboldalakon kívül számos, az Interneten elérhető weboldal anyagára, ötleteire. 

 

ALKALMAZOTT MÓDSZEREK: 

projektmunka egyénileg, projektmunka csoportosan, prezentáció készítése, családfa, plakát, 

életutat bemutató projektmunka, internetes kutatás, kérdőívek készítése, összegzése, 

szerepjáték, vitafórum, kiselőadás, angol nyelvű film megtekintése, poszter készítése, 

naplóírás, csoportmunka, pármunka, levél, fogalmazás írása, interjú készítése, vetélkedő, 

szituációs játék, dalszöveg feldolgozása, irodalmi mű részletének feldolgozása, szókincs 

fejlesztő játékok, tanulási módszerek megosztása, nyelvtanulási weboldalak ismertetése, 

kedvenc videók ismertetése, térkép használata, hírolvasás, hibajavítás, gyakorló feladatok 

nyelvtani ismeretek és szókincs fejlesztésére, hallott szöveghez kapcsolódó feladatok 

megoldása, autentikus szövegek olvasása, hallgatása 

 

 



MÉRÉS, ÉRTÉKELÉS: 

A tanulóknak egy félévben legalább annyi osztályzattal kell rendelkezniük, amennyi a heti 

óraszámuk. A számonkérés formája lehet írásbeli: röpdolgozat, témazáró dolgozat, rövidebb 

előre bejelentett dolgozat, fogalmazás, házi dolgozat. A szóbeli számonkérés lehet: pármunka, 

csoportmunka, önálló prezentáció, téma kifejtése, memoriter, projekt ismertetése. Adható 

osztályzat a tanórai munkára és a házi feladatra is. Fontos, hogy szóbeli és írásbeli 

teljesítményre is kapjanak értékelést a tanulók. Bizonyos esetekben, például a 

projektmunkáknál, vagy fogalmazások esetében, szöveges értékelés is adható. A tanévet záró 

vizsga végső osztályzata egy írásbeli és egy szóbeli teljesítményre adott osztályzatból tevődik 

össze. Az írásbeli témazáró dolgozatokra adható jegyek százalékos teljesítmény-

követelményei az iskola pedagógiai programjában szerepelnek. 

 

A HELYI TANTERV ELKÉSZÍTÉSÉHEZ HASZNÁLT SEGÉDLET: 

-A 2020-as NAT-hoz illeszkedő tartalmi szabályozók  

-Nyelvi előkészítő évfolyamok kerettantervei 

-Egységes Élő idegen nyelv, nyelvi előkészítő 9. évfolyamon 

-Élő idegen nyelv: Angol, Kerettanterv az angol nyelvi előkészítő osztályok számára, 9. 

évfolyam 

-A Lehel Vezér Gimnázium nyelvi előkészítő osztályának helyi tanterve 2013. 

FEJLESZTÉSI EGYSÉGEK: 

 Kimeneti szint: KER B1 

- hallott szöveg értése 

- szóbeli interakció 

- összefüggő beszéd 

- olvasott szöveg értése 

- íráskészség 

- nyelvhelyesség 

 

TÉMAKÖRÖK, KAPCSOLÓDÁSI PONTOK 

TÉMAKÖRÖK KAPCSOLÓDÁSI 

PONTOK 

ÓRASZÁM 

Personal topics, family 

relations, lifestyle, people 

and society 

földrajz, társadalmi ismeret, 

gazdasági ismeretek, 

technika, irodalom 

60 

Environment and nature földrajz, biológia, kémia 50 

School and education földrajz, matematika, 

társadalomismeret, 

történelem társadalmi és 

60 



állampolgári ismeretek, 

modern idegen nyelvek 

Holidays, travelling, tourism földrajz, történelem 

társadalmi és állampolgári 

ismeretek, vizuális kultúra, 

testnevelés és sport 

30 

Public matters, entertainment ének-zene, vizuális kultúra, 

testnevelés és sport, tánc és 

dráma, mozgókép és média 

ismeret, irodalom 

30 

English and language 

learning 

földrajz, modern idegen 

nyelvek, magyar nyelvtan, 

irodalom, informatika 

30 

Intercultural topics földrajz, vizuális kultúra, 

ének-zene, 

társadalomismeret, 

történelem társadalmi és 

állampolgári ismeretek, 

biológia, fizika 

40 

Cross-curricular topics and 

activities 

földrajz, történelem 

társadalmi és állampolgári 

ismeretek, irodalom, 

matematika, fizika, technika, 

vizuális kultúra, informatika, 

biológia 

40 

Current topics and issues informatika, mozgókép és 

média ismeret, vizuális 

kultúra, földrajz 

25 

Science and technology, 

communication 

informatika, földrajz, 

matematika, fizika, biológia, 

kémia 

25 

Gaining and sharing 

knowledge 

informatika, irodalom, 

vizuális kultúra 

20 

Your school town, hometown történelem társadalom ás 

állampolgári ismeretek, 

földrajz, irodalom, vizuális 

kultúra, hon- és népismeret  

22 

összes óraszám -------------------------------- 432 

 

 



TANÍTÁSI HETEK SZÁMA: 36 

ÉVES ÓRASZÁM: 432 

HETI ÓRASZÁM: 12, EGY TANÁR HETI 6 ÓRÁBAN TANÍT 

KIINDULÁSI SZINT: a szintfelmérő függvénye 

KIMENETI SZINT: KER B1 

 

Angol nyelvi funkciók a 9. évfolyamos NYEK-re: 

 

— köszönési formák (üdvözlés és elköszönés) értelmezése és kifejezése (Hello! Good 

morning! Good night! Goodbye! Bye-bye! Take care! How are you? Fine, thanks. I’m 

OK.) 

— személyre vonatkozó információkérés, információadás (What’s your name? My name is 

Peter. How old are you? I’m 14. Where are you from? I’m from Budapest. When’s your 

birthday? On 4th July. Have you got a pet? Yes, a cat. No, I haven’t. Have you got any 

brothers or sisters? Yes, a brother. No, I haven’t. Can you speak French? Are you able to 

ride a horse? I can understand French. I am unable to ride a horse. What’s your favourite 

subject? It’s maths.) 

— egyéb információkérés, információadás (When is the next train? What time does the train 

arrive? Is the boss here? Yes, he is.) 

— dolgok, személyek megnevezése, rövid/egyszerű jellemzése (What is this? What is it like? 

It’s …/ It’s big and comfortable. / It’s made of …, It’s used for ..., What’s ... in English? 

What’s ... in Hungarian?) 

— főbb ünnepekhez kapcsolódó szófordulatok (Merry Christmas! Happy New Year! Happy 

Easter!)  

— megszólítás és elköszönés kifejezése írott, személyes szövegben, pl. baráti levélben és e-

mailben (Dear Peter, …  Best wishes, Love,) 

— bemutatkozás megfogalmazása (My name is …, Hello. Hi!  Nice to meet you. Let me 

introduce myself.) 

— hogylét iránti érdeklődés (How are you? What’s the matter? What’s wrong?) 

— hogylét iránti érdeklődésre történő reakció kifejezése (I’m fine, thanks. I’m OK. I feel …)  

— telefon felvétele, telefonon való bemutatkozás (XY speaking.)  

— személy keresése telefonon (Can I speak to XY?) 

— elköszönés telefonon (I’ll call you later. Thanks for calling.) 

— megszólítás kifejezése és arra reagálás (Excuse me. Can I help you? ) 

— köszönet kifejezése (Thanks. Thanks a lot. Thank you very much.) 

— köszönetre történő reakció megfogalmazása (You’re welcome. No problem.) 

— bocsánatkérés értelmezése és annak kifejezése (I am sorry. I’m very sorry.)  

— bocsánatkérésre történő reakció megfogalmazása (That’s OK. No problem. Don’t worry 

about it. It doesn’t matter.) 

— jókívánságok kifejezése, reakció megfogalmazása (Happy birthday! Good luck! 

Congratulations! Thank you, the same to you.) 



— akarat, kívánság kifejezése (I want to see the world. I’d like an ice-cream, please. I would 

like….) 

— ígéret kifejezése (Will you help me? Don’t worry, I will. I promise …) 

— szándék, kívánság kifejezése (What would you like to do? Would you like to have a rest? 

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

— dicséret, kritika kifejezése (It’s great. It’s a good idea. It’s boring.) 

— öröm, sajnálkozás, bánat kifejezése (Are you happy about that?  How do you feel about 

that? Great! I’m so glad /very happy. I’m glad to hear that. I’m so pleased that…, Good 

for you. I feel so happy for …, I’m sorry to hear that. What a pity. Oh, no! Oh, dear! I feel 

so sorry for …) 

— elégedettség, elégedetlenség, bosszúság kifejezése (What do you think of…? Are you 

pleased with …? Are you happy with …?, Are you satisfied with …? That’s fine/nice/not 

bad. That was fine/good/ nice. I’m quite satisfied with …, I’m quite happy with …, I’m 

quite pleased with …, It’s not good enough. That wasn’t very good.) 

— csodálkozás kifejezése (How come? Is he? What a surprise!) 

— remény kifejezése (I am looking forward to … I hope …) 

— véleménykérés és arra reagálás, egyetértés, egyet nem értés kifejezése (Do you agree? 

What do you think? I think …, What’s your opinion? In my opinion …, How do you like 

it? How do you feel about it? I agree. I don’t agree. I don’t think so.) 

— tetszés, illetve nem tetszés kifejezése (Do you like ...? What’s your opinion about …? 

What do you think about …?  I think …) 

— igenlő vagy nemleges válasz kifejezése (Yes, I do. No, I don’t.)  

— valaki igazának az elismerése és el nem ismerése (You are right. You are wrong.) 

— egymást követő események leírása (What happened? First … then … finally …) 

— tudás, illetve nem tudás kifejezése (I know.  I don’t know. I have no idea.) 

— alapvető érzések kifejezése (I’m cold. I’m hungry. I’m happy/sad/angry.)  

— kérés és arra reagálás (Can you give me a pen? Can I get a pen? Yes, here you are. Sorry, I 

can’t.)  

— javaslat és arra reagálás (Let’s go to the cinema. Good idea. Would you like to come to the 

cinema? Yes, sure.)  

— meghívás és arra reagálás (Can you come to my party? Yes, thanks. Sorry, I can’t. I’d like 

to invite you to my party.) 

— kínálás és arra reagálás (Would you like an orange? Here you are. Yes, please. No, thank 

you. Thank you.) 

— utasítások értelmezése és azokra történő reakció kifejezése (Come here, please. Read the 

text.) 

— aggódás, félelem kifejezése (I’m worried about it, I’m afraid that…). 

— szóbeli üdvözletküldés (Give my best regards to ….) 

— együttérzés kifejezése (I’m so sorry to hear that. Oh, no! What a shame!) 

— szemrehányás kifejezése (It’s your fault. You shouldn’t have said that.) 

— segítségkérés és arra reagálás (Will you help me? Sure, no problem. Can you do the 

washing-up instead of me? Not now, I’m busy.) 



— segítség felajánlása (Shall I bring you something from the shop? Yes, please. I’ll help you 

with your homework. Thanks, that sounds great.) 

— tanács kérése és adása (What shall I do? I think you should take a rest. Should I see a 

doctor? That’s a good idea.) 

— reklamálás (This soup is cold. The driver was rude.) 

— feltételezés, kétely kifejezése (I don’t think he did it. He might be right. I wonder where 

he is.) 

— ok-okozat kifejezése (Why is that? Because…, How come he didn’t turn up? He’s ill, 

that’s why.) 

— magyarázat kifejezése (What is it good for? It’s used for cooking., How does it work? It 

works with a battery.) 

— emlékezés kifejezése (I remember skiing in the Alps last year. I can ’t remember locking 

the door.) 

— bánat, elkeseredés kifejezése (I’m so sad about it. I feel awful. I am 

disappointed/devastated.) 

— nem értés megfogalmazása (I don’t understand.) 

— visszakérdezés, ismétléskérés kifejezése nem értés esetén (Sorry, what did you say?) 

— nem értés, magyarázatkérés, magyarázat értésének ellenőrzése (Could you understand me? 

Is it clear? Sorry, what does that mean?) 

— betűzés kérése, betűzés (How do you spell it? Could you spell it?  It spells …) 

— felkérés hangosabb, lassúbb beszédre (Could you speak a little more slowly, please? 

Sorry, that was a bit too fast.) 

— beszédszándék jelzése beszélgetés közben (I’ve just got an idea. I’ll tell you what. Why 

don’t we…?) 

— elemek összekapcsolása szóban (First…, then, after that…finally) 

— kiemelés, hangsúlyozás (It’s cats that are very active at night. The biggest problem is that 

the weather is horrible.) 

— mondandó összefoglalása (All in all… To sum up..) 

— beszélgetés lezárása (Right. OK. It was nice talking to you.) 

 

 

Angol nyelvi elemek, struktúrák a 9. évfolyamos NYEK-re: 

 

— cselekvés, történés, létezés kifejezése jelen időben: ’to be’ létige (I’m … I’m not … Are 

you …? Is he …? Who is he? What’s that?); Present Simple (I eat bread for breakfast. I 

don’t like cheese. Do you play tennis?); Present Continuous (Why is she crying? I’m not 

listening. I’m leaving.); Present Perfect Simple (Have you done your room? I haven’t 

finished it yet.); Present Perfect Continuous (I’ve been learning English for 3 years. Have 

you been waiting for a long time?) 

— cselekvés, történés, létezés kifejezése múlt időben: ’to be’ létige (I was … I wasn’t ... 

Were you …? Was he…? Who was  there? What was that?); Past Simple (I ate bread for 

breakfast. I didn’t see the film. Did you visit Joe?); Past Continuous (I was listening to 

her. Were they crying?); Past Perfect (I had seen her before.) 



— cselekvés, történés, létezés kifejezése jövő időben: ’going to’ (I’m going to be a doctor. 

It’s going to rain.); Future Simple (When will you be fourteen? I’ll help you.); Future 

Continuous (This time tomorrow I will be skiing in Austria.) 

— múltbeli szokások kifejezése: ’used to’ / ’would’ (I used to cry a lot when I was a child. 

My mum would always tell us stories.) 

— felszólító mód (Come here. Don’t shout.); E. és T./1. személy (Let me go. Let’s go.) 

— mennyiségi viszonyok: egyes és többes szám (dog-dogs, child-children); számok (one, 

two, …, hundred), sorszámok (first, second, third); megszámlálható főnevek (How many 

CDs have you got? I’ve got a lot of/few CDs.); megszámlálhatatlan főnevek (How much 

money have you got? I’ve got a lot of/little money.); all, both, none, neither, every, each, 

enough, too, quite (It isn’t good enough. The cake tastes quite good.) 

— minőségi viszonyok: rövid melléknevek fokozása (Tom’s younger than Sue. Mary is the 

prettiest girl.); rendhagyó melléknevek fokozása (good/bad, better/worse); hosszabb 

melléknevek fokozása, összehasonlítás (more intelligent, She is the most intelligent of 

all.) leírás (What’s it like? What colour is it? What does it look/sound/taste/feel like?) 

— térbeli viszonyok: prepozíciók, helyhatározók, képleírás kifejezései (here, there, on the 

left, on the right, in, on, under, opposite, next to, between, outside, inside, indoors, 

outdoors, upstairs, downstairs, abroad) 

— időbeli viszonyok: gyakoriság (How often? always, often, sometimes, never, once/twice a 

week, every day); dátumok (in 1997, in July, at 5 o’clock, on Monday, It’s eight.  It’s 

quarter to eight.); időpont meghatározása (soon, afterwards, later, next, then, the day 

before yesterday, the day after tomorrow, the other day, during the winter); already, yet, 

just (I have already read it.  He has not finished it, yet. She has just entered the room.); 

időtartam: How long? (How long were you in Spain? For one month.) 

— modalitás: ’can’, ’must’ segédige (I can/can’t swim.); ’could’, ’may’ (Can/could/may I 

join you?) ’should/shouldn’t’ (You should ask her.) ’mustn’t’ (You mustn’t smoke here.); 

’can’, ’could’, ’be able to’ (I could swim when I was 5, I was able to pass the exam); 

’must’, ’may’, ’might’, ’can’t’ (Clara must be at school, she can’t be on holiday. she 

might like you); ’should have /might have’ (She should have done it sooner. He might 

have passed the exam.) 

— birtoklás kifejezése: birtokos névmások (mine, yours, his, my, your, his/her/its, our, their); 

’have/have got’ (Have you got a pen?) múlt időben (I didn’t have many friends at 

school.); jövő időben (At the age of 25 I will have a car.); genitive ’s (Joe’s brother…, 

Whose…?) 

— feltételesség kifejezése (We’ll stay at home if it rains.); (We would buy it if we had 

money.) 

— függő beszéd kifejezése jelen időben (He says he is tired., I don’t know where he lives. 

Tell him to stop it.) 

— függő beszéd múlt idejű igével (He said he was tired. She told me not to leave.) 

— logikai viszonyok: célhatározás kifejezése (He went to Rome to study Italian) 

— szövegösszetartó eszközök: mutató névmások (this, that, these, those); kötőszavak (and, 

or, but, because); névmások (I, he, they … me, him, them …); some/any (There are some 

pencils in the bag. Have you got any sisters? I haven’t got any matchboxes. There’s some 



water in the vase., There isn’t any juice in my glass.); határozatlan névmások (somebody, 

anybody, nobody, everybody); további kötőszavak (however)  

— szenvedő szerkezet: (The school was renovated during the summer. My car will be 

repaired tomorrow.) 

 

Az egyes témakörök tanulása eredményeként a tanuló: 

 

 az adott tématartományban értelmez nyelvi szintjének megfelelő hallott és írott 

célnyelvi szövegeket kevésbé ismert témákban és szövegtípusokban is; 

 az adott tématartományban szóban és írásban létrehoz szövegeket különböző 

szövegtípusokban; 

 az adott tématartományban életkorának megfelelő interakciót folytat. 

TÉMAKÖR: Personal topics: family relations, lifestyle, people and society 

ÓRASZÁM: 60 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 beszámol saját élményen, tapasztalaton alapuló vagy elképzelt eseményről a 

cselekmény, a körülmények, az érzések és gondolatok ismert nyelvi eszközökkel 

történő jellemzésével; 

 leír összetettebb cselekvéssort, történetet, személyes élményeket; 

 megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó hangzó szöveg lényegi tartalmát;  

 megérti és értelmezi az összefüggéseket az adott tématartományhoz kapcsolódó 

összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

 a társalgásba aktívan, kezdeményezően és egyre magabiztosabban bekapcsolódik az 

érdeklődési körébe tartozó témák esetén vagy az adott tématartományon belül; 

 a társalgást fenntartja, törekszik mások bevonására, és szükség esetén lezárja azt, akár 

ismeretlen beszélgetőtárs esetében is; 

 a mindennapi élet különböző területein, a kommunikációs helyzetek széles körében 

tesz fel releváns kérdéseket információszerzés céljából, és válaszol megfelelő módon a 

hozzá intézett célnyelvi kérdésekre; 

 az adott tématartományhoz kapcsolódó kép alapján kifejti saját gondolatait, véleményét 

és érzéseit is; 

 a tanult nyelvi funkciókat és nyelvi eszköztárát életkorának megfelelő élethelyzetekben 

megfelelően alkalmazza; 

 mondanivalóját kifejezi kevésbé ismerős helyzetekben is, nyelvi eszközök széles 

körének használatával; 

 információt vagy véleményt közlő és kérő, összefüggő feljegyzéseket, üzeneteket ír; 

 digitális eszközökön és csatornákon keresztül is alkot szöveget szóban és írásban; 

 szóban és írásban átad nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi tartalmakat valós nyelvi 

interakciók során; 



 érthetően tud folyamatosan beszélni, kisebb szünetek beiktatásával; 

 megérti és értelmezi az összetettebb, az adott tématartományhoz kapcsolódó 

összefüggő hangzó szöveget, és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 

 előkészület nélkül részt tud venni személyes jellegű, vagy érdeklődési körének 

megfelelő ismert témáról folytatott társalgásban,  

 véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót 

folytat. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK  

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

acquaintances, family relations, friends, famous people, role models, healthcare 

personnel 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: immediate 

and wider environment, workplace, healthcare facilities, places to spend freetime 

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: parts of the 

house/flat, furnishings, appliances, basic objects used for treating illnesses and keeping 

fit, clothes and accessories  

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: holidays, 

school and family celebrations, sports, sport events, illnesses 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: daily 

routine, habits, healthy eating, eating in different places (home, canteeen, restaurants) 

keeping fit, going to the doctor’s, household duties, doing chores and taking care of 

everyday responsibilites  

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: extended 

family, welfare, social relations, clothes and fashion, life stages, relationships, future 

plans, common illnesses-injuries, healthcare (traditional treatments, home remedies), 

positive and negative characteristics 

 Személyes élethez tartozó összetettebb információk átadása 

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók használata 

 Interakció a személyes tématartományban. 

TÉMAKÖR: Environment and nature 

ÓRASZÁM: 50 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan, vagy 

kooperatív munkaformában; 

 megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó összefüggő 

hangzó szöveget, és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 

 véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót 

folytat; 

 egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást 

tart önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 



 összefüggően, érthetően és nagyrészt folyékonyan beszél az adott tématartományhoz 

tartozó és az érettségi témákban a tanult nyelvi eszközökkel, felkészülést követően; 

 összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést 

követően, az érettségi témakörök közül szabadon választott témában, IKT-eszközökkel 

támogatva mondanivalóját; 

 értelmezi a számára ismerős, elvontabb tartalmú szövegekben megjelenő ismeretlen 

nyelvi elemeket; 

 megérti és értelmezi az összefüggéseket az adott tématartományhoz kapcsolódó 

összefüggő, akár autentikus írott szövegekben. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: animals, 

plants, environmental protection personnel  

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: nature, 

home, city/town/village/countryside, geographical places, space, the Earth 

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: natural 

disasters, nature protection campaigns  

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: nature 

protection, animal protection, keeping pets, saving natural resources, volunteering 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: natural 

phenomena, maintaining the environment, sustainability, weather and climate, seasons, 

recycling and reusing 

 A környezethez és a természethez tartozó összetettebb információk átadása 

 Interakció a környezettel és természettel kapcsolatos tématartományban. 

TÉMAKÖR: School and education 

ÓRASZÁM: 60 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 értelmezi a szintjének megfelelő célnyelvi, komplexebb tanári magyarázatokat a 

nyelvórákon; 

 az adott tématartományhoz kapcsolódó kép alapján saját gondolatait, véleményét és 

érzéseit is kifejti; 

 aktívan, kezdeményezően és magabiztosan vesz részt a változatos szóbeli interakciót és 

kognitív kihívást igénylő nyelvórai tevékenységekben; 

 egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást 

tart önállóan, IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

 a megfelelő szövegtípusok jellegzetességeit követi; 

 megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó hangzó szöveg lényegi tartalmát; 

 alkalmazza a hangzó szövegből nyert információt feladatok megoldása során; 

 alkalmazza az írott szövegből nyert információt feladatok megoldása során; 

 összefoglal és lejegyzetel, írásban közvetít rövid olvasott vagy hallott szövegeket; 



 visszaad tankönyvi vagy más tanult szöveget, elbeszélést, nagyrészt folyamatos és 

érthető történetmeséléssel, a cselekményt logikusan összefűzve; 

 váratlan, előre nem kiszámítható eseményekre, jelenségekre és történésekre jellemzően 

célnyelvi eszközökkel is reagál tanórai szituációkban; 

 részt vesz a változatos szóbeli interakciót és kognitív kihívást igénylő nyelvórai 

tevékenységekben; 

 kreatív, változatos műfajú szövegeket alkot szóban, kooperatív munkaformákban; 

 véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót 

folytat. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: school 

staff 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

educational institutions, parts of school building  

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: objects used 

for studying in and outside school 

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: school 

festivals, school traditions, events, extracurricular opportunities for language 

learning/use of language 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

learning, extracurricular use of language, social events, keeping traditions 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: school 

subjects, knowledge, language learning targets, different ways of learning  

 Részvétel tanórai nyelvi fejlesztő tevékenységekben 

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő írott és hangzó szöveg felhasználása a nyelvi 

fejlesztő tevékenységek során 

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő szöveg létrehozása írásban és szóban a nyelvi 

fejlesztő tevékenységek során. 

TÉMAKÖR: Holidays, travelling, tourism 

ÓRASZÁM: 30 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 összefüggően, érthetően és nagyrészt folyékonyan beszél az adott tématartományhoz 

tartozó témákban a tanult nyelvi eszközökkel, felkészülést követően; 

 összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést 

követően, IKT-eszközökkel támogatva mondanivalóját; 

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan, vagy 

kooperatív munkaformában; 

 megérti és értelmezi az összetettebb, az adott tématartományhoz kapcsolódó 

összefüggő szövegeket, és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 



 véleményét szóban és írásban, a tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról 

interakciót folytat; 

 egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást 

tart önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: tourists, 

tour guides, public service personnel  

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: types of 

accommodation, destinations, sights, places of interests, public service offices 

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: monuments, 

exhibits, travel documents, means of transport, objects used while travelling, forms, 

brochures 

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: holidays 

in Hungary and abroad 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

preparing, planning, organizing a trip, sightseeing, guided tours  

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: self-

organized and package holidays, currencies, cultural differences, effect of tourism on 

people 

 Információ átadása a nyaralás, utazás, turizmus tématartományban 

 Interakció az utazás és turizmus tématartományban. 

TÉMAKÖR: Public matters, entertainment 

ÓRASZÁM: 30 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 megérti és értelmezi az adott tématartományhoz kapcsolódó összefüggő szövegeket, és 

értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 

 megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó hangzó szöveg lényegi tartalmát; 

 célzottan keresi az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket tanórán kívül is, 

ismeretszerzésre és szórakozásra; 

 megérti és értelmezi az összefüggéseket az adott tématartományhoz kapcsolódó 

összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

 egyre szélesebb körű témákban, nyelvi kommunikációt igénylő helyzetekben reagál 

megfelelő módon, felhasználva általános és nyelvi háttértudását, ismereteit, 

alkalmazkodva a társadalmi normákhoz; 

 digitális eszközöket és felületeket is használ a célnyelven ismeretszerzésre és 

szórakozásra; 

 kiszűr konkrét információkat nyelvi szintjének megfelelő szövegből, és azokat 

összekapcsolja egyéb ismereteivel; 

 információt vagy véleményt közlő és kérő, összefüggő feljegyzéseket, üzeneteket ír; 



 írásban röviden indokolja érzéseit, gondolatait, véleményét már elvontabb témákban; 

 összefoglalja ismert témában nyomtatott vagy digitális alapú ifjúsági tartalmak 

lényegét röviden és érthetően. 

 nyelvtanulási céljai érdekében él a valós nyelvhasználati lehetőségekkel. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmak megismerése: 

free time activities, hobbies, arts and cultural events, concerts, computer games, sports, 

applications, media 

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő angol nyelvű szövegek felhasználása 

szórakozás és játékos nyelvtanulás céljára; 

 A közéleti tématartományhoz tartozó információk átadása, cseréje; 

 Interakció a közéleti tématartományban. 

TÉMAKÖR: English and language learning 

ÓRASZÁM: 30 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 beazonosítja nyelvtanulási céljait és egyéni különbségeinek tudatában, ezeknek 

megfelelően fejleszti nyelvtudását; 

 tudatosan használja a nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiákat nyelvtudása 

fenntartására és fejlesztésére; 

 hibáiból levont következtetéseire többnyire épít nyelvtudása fejlesztése érdekében; 

 megfogalmaz hosszú távú nyelvtanulási célokat saját maga számára; 

 nyelvtanulási céljai érdekében tudatosabban foglalkozik a célnyelvvel; 

 céljai eléréséhez társaival párban és csoportban is együttműködik; 

 céljai eléréséhez önszabályozóan is dolgozik; 

 használ önértékelési módokat nyelvtudása felmérésére; 

 egyre tudatosabban használja az ön-, tanári, vagy társai értékelését nyelvtudása 

fenntartására és fejlesztésére; 

 társaival a kooperatív munkaformákban és a projektfeladatok megoldása során is 

törekszik a célnyelvi kommunikációra; 

 törekszik releváns digitális tartalmak használatára beszédkészségének, szókincsének és 

kiejtésének továbbfejlesztése céljából; 

 képes rendszerezni kommunikációját: jelzi szándékát, kezdeményez, összefoglal és 

lezár;  

 használ kiemelést, hangsúlyozást, helyesbítést; 

 körülírással közvetíti a jelentéstartalmat, ha a megfelelő szót nem ismeri; 

 összekapcsolja a mondatokat megfelelő kötőszavakkal, így követhető leírást ad vagy 

nem kronológiai sorrendben lévő eseményeket is elbeszél; 

 alkalmazza a célnyelvi normához illeszkedő kiejtést, beszédtempót és intonációt; 



 ismert témákban a szövegösszefüggés alapján kikövetkezteti az ismeretlen szavak 

jelentését, megérti az ismeretlen szavakat is tartalmazó mondat jelentését; 

 félreértéshez vezető hibáit kijavítja, ha beszédpartnere jelzi a problémát; a 

kommunikáció megszakadása esetén más stratégiát alkalmazva újrakezdi a 

mondandóját; 

 a társalgás vagy eszmecsere menetének fenntartásához alkalmazza a rendelkezésére 

álló nyelvi és stratégiai eszközöket; 

 nem értés esetén képes a tartalom tisztázására; 

 a tanult kifejezések alkalmazásával és a tanult nyelvi szokások követésével céljainak 

megfelelő érzéseket és beszédszándékokat fejez ki; 

 törekszik a célnyelvi normához illeszkedő kiejtés, beszédtempó és intonáció 

megközelítésére; 

 digitális eszközöket és felületeket is magabiztosan használ nyelvtudása fejlesztésére; 

 kikövetkezteti a szövegben megjelenő elvontabb nyelvi elemek jelentését az ajánlott 

témakörökhöz kapcsolódó témákban; 

 megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó írott szöveg tartalmát;  

 a szövegkörnyezet alapján kikövetkezteti a szövegben előforduló ismeretlen szavak 

jelentését; 

 egy összetettebb nyelvi feladat, projekt végéig tartó célokat tűz ki magának; 

 céljai eléréséhez megtalálja és használja a megfelelő eszközöket, módokat; 

 nyelvi haladását fel tudja mérni; 

 hibáit az esetek többségében önállóan is képes javítani; 

 nyelvtanulási céljai érdekében használja a tanórán kívüli nyelvtanulási lehetőségeket 

 a szövegek létrehozásához nyomtatott vagy digitális segédeszközt, szótárt használ. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A témakörre jellemző fogalmak ismerete célnyelven: language skills, language learning 

strategies, languages, accents and dialects, autonomous learning 

 A célnyelvre jellemző standardnak megfelelő kiejtés használata az ismert nyelvi 

elemekben 

 A legfőbb célnyelvi dialektusok felismerése 

 Nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák tudatos alkalmazása 

TÉMAKÖR: Intercultural topics 

ÓRASZÁM: 40 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 alkalmazza a célnyelvi kultúráról megszerzett ismereteit informális 

kommunikációjában; 

 ismeri és keresi a főbb hasonlóságokat és különbségeket saját anyanyelvi és a célnyelvi 

közösség szokásai, értékei, attitűdjei és meggyőződései között; 



 felismeri a legfőbb hasonlóságokat és különbségeket az ismert nyelvi változatok 

között; 

 megfogalmaz főbb hasonlóságokat és különbségeket az ismert nyelvi változatok 

között; 

 alkalmazza a nyelvi változatokról megszerzett ismereteit informális 

kommunikációjában. 

 tájékozott a célnyelvi országok és hazai jellemzőiben és kulturális sajátosságaiban; 

 a célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemeket magabiztosan használja. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Célnyelvi és hazai kulturális szokások, jellemzők ismerete: customs and traditions 

 Célnyelvi országok és Magyarország országismereti jellemzőinek ismerete: people and 

culture, traditions, typical landmarks, national sports, cuisine, local language, tourist 

attractions, arts, history 

 A célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemek alkalmazása 

 Célnyelvi kultúráról egyszerű információk átadása 

 Egyszerű interakció a célnyelvi és hazai kultúráról. 

TÉMAKÖR: Cross-curricular topics and activities  

ÓRASZÁM: 40 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan, vagy 

kooperatív munkaformában; 

 egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást 

tart önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

 kiszűr konkrét információkat nyelvi szintjének megfelelő szövegből, és azokat 

összekapcsolja egyéb ismereteivel; 

 ismer és használ célnyelvi elemeket más tudásterületen megcélzott tartalmakból. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Tanult szavak, szókapcsolatok használata célnyelven a témakörre jellemző, életkornak 

és érdeklődésnek megfelelő tartalmakból 

 Információszerzés célnyelven egyéb tanulásterületi tartalmakban. 

TÉMAKÖR: Current topics and issues 

ÓRASZÁM: 25 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 használja a célnyelvet életkorának és nyelvi szintjének megfelelő aktuális témákban és 

a hozzájuk tartozó szituációkban; 



 megérti a célnyelvi, életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi 

hírek, események lényegét. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírekre és 

eseményekre vonatkozó alapvető szókincs megértése és használata célnyelven 

 Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírek és 

események értelmezése és tájékozódásra való alkalmazása célnyelven 

 Életkornak és érdeklődésnek megfelelő angol nyelvű hazai és nemzetközi aktuális 

hírek és események alkalmazása ismeretszerzésre, szórakozásra. 

TÉMAKÖR: Science and technology, Communication 

ÓRASZÁM: 25 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 összefüggően, érthetően és nagyrészt folyékonyan beszél az adott tématartományhoz 

tartozó témákban a tanult nyelvi eszközökkel, felkészülést követően; 

 összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést 

követően, szabadon választott témában, IKT-eszközökkel támogatva mondanivalóját; 

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan, vagy 

kooperatív munkaformában; 

 megérti és értelmezi az adott tématartományhoz kapcsolódó összefüggő szövegeket, és 

értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 

 véleményét szóban és írásban, a tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról 

interakciót folytat; 

 értelmezi a számára ismerős, elvontabb tartalmú szövegekben megjelenő ismeretlen 

nyelvi elemeket; 

 megérti és értelmezi a lényeget az adott tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, 

akár autentikus írott szövegekben. 

 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: basic objects 

used by everyday people/scientists/IT professionals, (parts of) IT gadgets  

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: using 

technology in everyday life, using technology for studying or for work, major 

innovation  

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: internet, 

dangers of the internet, social networks, research, inventions 

 Információ átadása a tudomány és technika tématartományban 

 Egyszerű információ átadása a tudomány és technika tématartományban 

 Egyszerű interakció a tudomány és technika tématartományban. 



TÉMAKÖR: Gaining and sharing knowledge  

ÓRASZÁM: 20 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 összefüggő, papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít 

önállóan, vagy kooperatív munkaformában; 

 egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást 

tart önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

 szóban ad át nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi tartalmakat valós nyelvi interakciók 

során; 

 környezetének kulturális értékeit célnyelven közvetíti; 

 összefoglal és jegyzetel, írásban közvetít rövid olvasott vagy hallott szövegeket; 

 írott szöveget igénylő projektmunkát készít olvasóközönségnek; 

 írásban közvetít célnyelvi tartalmakat valós nyelvi interakciót igénylő helyzetekben; 

 célzottan keresi az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket tanórán kívül is, 

ismeretszerzésre és szórakozásra; 

 digitális eszközöket és felületeket is használ a célnyelven ismeretszerzésre és 

szórakozásra; 

 nyelvtanulási céljai érdekében használja a tanórán kívüli nyelvtanulási lehetőségeket; 

 nyelvtanulási céljai érdekében él a valós nyelvhasználati lehetőségekkel; 

 használ célnyelvi tartalmakat ismeretszerzésre;  

 használ célnyelvi tartalmakat tudásmegosztásra. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A tanult témákhoz kapcsolódó angol nyelvű információ megszerzése 

 Információ megosztása angol nyelven. 

TÉMAKÖR: Jászberény, your home town 

ÓRASZÁM: 22 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

- összefüggően ismerteti Jászberény, vagy azon település főbb jellegzetességeit, ahol 

lakik. 

- ismertetni tudja a települések főbb nevezetességeit, iskolatípusait, jellemzi az ott 

lakók szokásait, kulturális életét. 

- Papíralapú plakáttal, IKT eszközök használatával prezentációt tud készíteni a 

témában, kiselőadást tud tartani, kérdésekre tud válaszolni. 

- javaslattal tud az odalátogatóknak szolgálni szállás, étkezés, programok 

tekintetében. 



- írásban meg tud hívni másokat a településekre formális és informális stílusban is, 

meghívását indokolni tudja  

- írásos szöveg létrehozására képes az adott településsel kapcsolatban 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

- A témakörrel kapcsolatos szókincs ismétlése (personal matters, holidays, school, 

environment témaköröknél tanult szókincs), új specifikus szókincs elsajátítása 

(Jász Museum, Déryné Community Centre, Hajta Conservation Area, restaurant 

Pipacs, Csángó Festival, folk art centre, sister cities…) 

- Információk átadása, kérdések megválaszolása (As you can see, let me 

introduce…, the aim of my presentation is to…, Yes, I think so. Let me give a few 

examples.) 

- Meghívás szókincse (I’m writing to invite you, why don’t we…, Let’s…., I hope 

you can make it…., Please, let me know…) 

- Javaslat tétel szókincse (I think it’s a good idea, … is worth visiting, people 

definitely should…) 


