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Tantárgy: Angol nyelv 

 

Évfolyam: 9. 

 

 

Időkeret: 3 óra/hét 108 óra/év 

 

 

Témakörök óraszámai: 

 

Témakör neve Javasolt óraszám 

Personal topics: family relations, lifestyle, people and society 35 

Environment and nature 15 

School and education 10 

Holidays, travelling, tourism 5 

Public matters, entertainment 15 

English and language learning 9 

Intercultural topics 5 

Cross-curricular topics and activities 4 

Current topics 5 

Gaining and sharing knowledge 5 

Összes óraszám: 108 

 

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

ÓRASZÁM: 35 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 rövid 

jellemzésével; 
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− leír összetettebb cselekvéssort, történetet, személyes élményeket, elvontabb témákban; 

− érthetően tud folyamatosan beszélni, kisebb szünetek beiktatásával; 

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

− megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó összefüggő hangzó 

szöveget, és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 

− megérti és értelmezi az összefüggéseket az ajánlott tématartományokhoz kapcsolódó 

összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

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

ismeretlen beszélgetőtárs esetében is; 

− előkészület nélkül részt tud venni személyes jellegű, vagy érdeklődési körének megfelelő 

ismert témáról folytatott társalgásban; 

− a tématartományhoz kapcsolódó kép alapján kifejti gondolatait, véleményét és érzéseit; 

− a tanult nyelvi funkciókat és nyelvi eszköztárát életkorának megfelelő élethelyzetekben 

megfelelően alkalmazza. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven. 

 

FOGALMAK 

− acquaintances, family relations, friends, famous people 

− immediate and wider environment, places to spend freetime 

− parts of the house/flat, furnishings, appliances, clothes and accessories 

− holidays, school and family celebrations 

− hobbies, freetime activities, healthy eating, keeping fit, going to the doctor’s, doing 

chores 

− extended family, social relations, clothes and fashion, relationships, common illnesses, 

traditional treatments, positive-negative characteristics 

TEVÉKENYSÉGEK 

 

— Projekt (egyéni): családfa készítése, képekkel, szóbeli prezentációval 

— internetes kutató munka és csoportos projekt – családok az angol nyelvű országokban 

— Szerepjáték: 
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— prezentáció készítése: 

TÉMAKÖR: Environment and nature 

ÓRASZÁM: 15 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 szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

− 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 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven. 

 

FOGALMAK 

- animals, plants 

- nature, home, city/town/village/countryside 

- natural disasters, nature protection campaigns 

- nature protection, animal protection, keeping pets, saving natural resources 

- natural phenomena, weather and climate, seasons 

 

TEVÉKENYSÉGEK 

 

— Internetes kutatás: 
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— Kiselőadás/prezentáció készítése: 

 

TÉMAKÖR: School and education 

ÓRASZÁM: 10 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; 

− a tématartományhoz kapcsolódó kép alapján kifejti gondolatait, véleményét és érzéseit; 

− részt vesz a változatos szóbeli interakciót és kognitív kihívást igénylő nyelvórai 

tevékenységekben; 

− egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart 

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

− a megfelelő szövegtípusok jellegzetességeit követi; 

− kreatív, változatos műfajú szövegeket alkot szóban, kooperatív munkaformákban; 

− 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; 

− véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

− véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven. 

 

FOGALMAK 

- school staff 

- educational institutions, parts of school buildings 

- objects used for studying in and outside school 

- school festivals, school traditions, events, extracurricular opportunities for language 

learning/use of language 



5 
 

- Educational systems in Hungary and in the UK 

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

 

TEVÉKENYSÉGEK 

 

— Egyéni kutatás és képes beszámoló: 

— Csoportmunka / projekt: 

— Internetes kutatómunka: - képes beszámolók 

 

 

TÉMAKÖR: Holidays, travelling, tourism 

ÓRASZÁM: 5 óra  

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

 

− Az utazás és turizmus tématartományhoz tartozó egyszerű információk átadása 

− Interakció az utazás és turizmus tématartományban. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven. 

 

FOGALMAK 

− tourists, tour guides 

− types of accommodation, destinations, sights, places of interests both in Hungary and 

around the world 

 

 

 

TEVÉKENYSÉGEK 
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— Internetes kutatás 

— Játék: Találd ki, melyik nevezetességről beszélek! 

— Felmérés készítése az osztályban: 

— Szituációs játék 

 

 

TÉMAKÖR: Public matters, entertainment 

ÓRASZÁM: 15 óra  

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

 

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

− digitális eszközöket és felületeket is használ a célnyelven ismeretszerzésre és 

szórakozásra; 

− kiszűr konkrét információkat nyelvi szintjének megfelelő szövegből, és azokat 

összekapcsolja egyéb ismereteivel; 

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

− összefoglalja ismert témában nyomtatott vagy digitális alapú ifjúsági tartalmak lényegét 

röviden és érthetően; 

− megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó összefüggő 

hangzó szöveget; 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven. 

− Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő angol nyelvű, akár irodalmi szövegek, filmek 

felhasználása szórakozás és játékos nyelvtanulás céljára 

 

FOGALMAK 

− relevant members of the public sector and civil service, tourists 
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− cultural institutions, restaurants, hotels, national and international attractions/sights, city 

life/country life 

− cultural events, ways of entertainment 

− services, giving directions, giving information, presenting sights 

− hobbies, entertainment, culture 

− free time activities, hobbies, arts and cultural events, concerts, sports, books, apps, media, 

computer games 

 

TEVÉKENYSÉGEK 

 

— Kutatómunka 

— Projekt munka 

— Íráskészség fejlesztése 

 

 

TÉMAKÖR:  English and language learning 

 

ÓRASZÁM: 9 óra  

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

 

− beazonosít nyelvtanulási célokat és ismeri az ezekhez tartozó nyelvtanulási és 

nyelvhasználati stratégiákat; 

− 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; 

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

− ismert témákban a szövegösszefüggés alapján kikövetkezteti az ismeretlen szavak 

jelentését, megérti az ismeretlen szavakat is tartalmazó mondat jelentését; 
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− 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 tudja tisztázni a tartalmat; 

− a tanult kifejezések alkalmazásával és a tanult nyelvi szokások követésével céljainak 

megfelelő érzéseket és beszédszándékokat fejez ki; 

− digitális eszközökön és csatornákon keresztül is folytat célnyelvi interakciót az ismert 

nyelvi eszközök segítségével; 

− digitális eszközökön és csatornákon keresztül is megérti az ismert témához kapcsolódó 

írott vagy hallott szövegeket; 

− 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; 

− társaival a kooperatív munkaformákban és a projektfeladatok megoldása során is 

törekszik a célnyelvi kommunikációra; 

− kreatív, változatos műfajú szövegeket alkot szóban, kooperatív munkaformákban; 

− törekszik releváns digitális tartalmak használatára beszédkészségének, szókincsének és 

kiejtésének továbbfejlesztése céljából; 

− használ kiemelést, hangsúlyozást, helyesbítést; 

− összekapcsolja a mondatokat megfelelő kötőszavakkal, így követhető leírást ad vagy 

nem kronológiai sorrendben lévő eseményeket is elbeszél; 

− a szövegek létrehozásához nyomtatott vagy digitális segédeszközt, szótárt használ. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− alkalmazza a célnyelvi normához illeszkedő kiejtést, beszédtempót és intonációt; 

− digitális eszközöket és felületeket is magabiztosan használ nyelvtudása fejlesztésére; 

− megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó írott – akár egyszerűbb irodalmi – 

szöveg tartalmát; 

− a szövegkörnyezet alapján kikövetkezteti a szövegben előforduló ismeretlen szavak 

jelentését; 

− egy összetettebb nyelvi feladat, projekt végéig tartó célokat tűz ki magának; 
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− nyelvtanulási céljai érdekében használja a tanórán kívüli nyelvtanulási lehetőségeket; 

− kikövetkezteti a szövegben megjelenő elvontabb nyelvi elemek jelentését az ajánlott 

tématartományokhoz kapcsolódó témákban; 

− nyelvi haladását fel tudja mérni; 

− hibáit az esetek többségében is tudja javítani. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven. 

− A célnyelvre jellemző standardhoz közelítő kiejtés használata 

− Nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák egyre tudatosabb alkalmazása. 

FOGALMAK 

− language skills, language learning strategies, languages, autonomous learning 

 

TEVÉKENYSÉGEK 

 

— Gyakorló feladatok készítése (akár online is) az osztálytársak részére 

— nyelvtani, szókincsfejlesztő játékok készítése és játszása az órán 

— internetes kutatás és beszámoló 

— Olvasásértés fejlesztése: ismeretlen szavak jelentésének kikövetkeztetése 

— ’Osztálykönyvtár’ 

— Íráskészség fejesztése 

 

 

TÉMAKÖR:  Intercultural topics 

 

ÓRASZÁM: 5 óra  

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

 

− alkalmazza a célnyelvi kultúráról megszerzett ismereteit informális kommunikációjában; 
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− ismeri és keresi a főbb hasonlóságokat és különbségeket saját anyanyelvi és a célnyelvi 

közösség szokásai, értékei, attitűdjei és meggyőződései között; 

− tájékozott a célnyelvi országok jellemzőiben és kulturális sajátosságaiban; 

− a célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemeket magabiztosan használja. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 

− Célnyelvi kulturális szokások, jellemzők ismerete: customs and traditions in the different 

countries 

− Célnyelvi országok országismereti jellemzőinek ismerete: people and culture, traditions, 

typical landmarks, national sports, cuisine, local language, tourist attractions 

− A célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemek alkalmazása 

− Célnyelvi kultúráról egyszerű információk átadása 

− Egyszerű interakció a célnyelvi kultúráról. 

 

FOGALMAK 

- CUSTOMS, TRADITIONS, CULTURE 

 

TEVÉKENYSÉGEK 

 

— Projektmunka: 

— Internetes kutatómunka 

— Prezentáció 

— Játék 

 

 

TÉMAKÖR:  Cross-curricular topics and activities 

 

ÓRASZÁM: 4 óra  

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 

− Tanult szavak, szókapcsolatok használata célnyelven a témakörre jellemző, életkornak és 

érdeklődésnek megfelelő tartalmakból 

− Információszerzés célnyelven egyéb tanulásterületi tartalmakban. 

 

TEVÉKENYSÉGEK 

 

— Projekt munka (egyéni) 

— Játék 

 

TÉMAKÖR:  Current topics 

 

ÓRASZÁM: 5 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; 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
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− 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 

 

TEVÉKENYSÉGEK 

 

— videók megtekintése 

— Szerepjáték 

— Internetes kutatómunka 

 

 

TÉMAKÖR:  Gaining and sharing knowledge 

 

ÓRASZÁM: 5 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 átad nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi tartalmakat valós nyelvi interakciók 

során; 

− környezetének kulturális értékeit célnyelven közvetíti; 

− írásban közvetít célnyelvi tartalmakat valós nyelvi interakciót igénylő helyzetekben; 

− digitális eszközöket és felületeket is használ a célnyelven ismeretszerzésre és 

szórakozásra; 

− összefoglal és lejegyzetel, írásban közvetít nyelvi szintjének megfelelő, rövid olvasott 

vagy hallott szövegeket; 

− nyelvtanulási céljai érdekében használja a tanórán kívüli nyelvtanulási lehetőségeket; 

− nyelvtanulási céljai érdekében él a valós nyelvhasználati lehetőségekkel. 
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FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 

− A tanult témákhoz kapcsolódó angol nyelvű információ megszerzése 

− Információ megosztása angol nyelven. 

TEVÉKENYSÉGEK 

 

− Projektmunka (egyéni vagy csoportos) 

- Prezentáció/hangfelvétel/videófelvétel késztése különböző témákban, és ezek bemutatása 

az osztálynak 

- Kedvenc témák feldolgozása posztereken – majd ezek kiállítása az osztályban 

- Projektmunka osztályszinten: magazin készítése a tanulók írásaiból (történetek, versek, 

kutatási eredmények, beszámolók stb.) 

 

NYELVI ELEMEK, STRUKTÚRÁK: 

 

— cselekvés, történés, létezés kifejezése jelen időben: ’to be’ létige; Present Simple; Present 

Continuous. 

— cselekvés, történés, létezés kifejezése múlt időben: ’to be’ létige (Past Tense); 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?)  

— 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 sixteen? I’ll help you.)  

— 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). 

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

My mum would always tell us stories.) 

— feltételesség kifejezése (We’ll stay at home if it rains.) 
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— mennyiségi viszonyok: egyes és többes szám; számok, sorszámok; megszámlálható 

főnevek; megszámlálhatatlan főnevek; ’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); időpontok/dátumok (in 1997, in July, at 5 o’clock, on Monday, It’s eight.  

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

yesterday, the day after tomorrow, the other day, during the winter) 

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

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

or, but, because), személyes névmások; ’some/any’; határozatlan névmások (somebody, 

anybody, nobody, everybody); további kötőszavak (e.g. however) 

— birtoklás kifejezése 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…?) 

 

 


