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Tantárgy: Angol második idegen nyelv 

 

 

 

Időkeret: 3 óra/hét 96 óra/év 

 

 

Témakörök óraszámai: 

Témakör neve Javasolt óraszám 

Personal topics: family relations, lifestyle 11 

Classroom activities,School and education 12 

Holidays, travelling, tourism 10 

Public matters 10 

English and language learning 5 

Intercultural topics 10 

Cross-curricular topics and activities 8 

Current topics 8 

Science and technology, Communication 10 

Entertainment 5 

Gaining and sharing knowledge 7 

Összes óraszám: 96 

 

TÉMAKÖR: Personal topics: family relations, lifestyle 

ÓRASZÁM: 11 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
– elmesél rövid, személyes történetet egyszerű nyelvi eszközökkel, önállóan, a cselekményt 

lineárisan összefűzve; 

– rövid, egyszerű, összefüggő szövegeket ír a tanult nyelvi szerkezetek felhasználásával az ismert 

szövegtípusokban, az adott tématartományban; 

– értelmez életkorának megfelelő nyelvi helyzeteket hallott szöveg alapján; 

– összetett írott instrukciókat értelmez; 

– kommunikációt kezdeményez egyszerű hétköznapi témában, a beszélgetést követi, egyszerű, 

nyelvi eszközökkel fenntartja és lezárja; 

– az életkorának megfelelő mindennapi helyzetekben a tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazott 

kérdéseket tesz fel, és válaszol a hozzá intézett kérdésekre; 

– véleményét, gondolatait, érzéseit egyre magabiztosabban fejezi ki a tanult nyelvi eszközökkel; 

Évfolyam: 12. 
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– a tanult nyelvi elemeket többnyire megfelelően használja, beszédszándékainak megfelelően, 

egyszerű spontán helyzetekben; 

– váratlan, előre nem kiszámítható eseményekre, jelenségekre és történésekre is reagál egyszerű 

célnyelvi eszközökkel, személyes vagy online interakciókban; 

– egyszerűen megfogalmazza személyes véleményét, másoktól véleményük kifejtését kéri, és arra 

reagál, elismeri vagy cáfolja mások állítását, kifejezi egyetértését vagy egyet nem értését;  

– kifejez tetszést, nem tetszést, akaratot, kívánságot, tudást és nem tudást, szándékot; 

– kifejez kérést, javaslatot, meghívást, kínálást és ezekre reagálást; 

– kifejez alapvető érzéseket, például örömöt, sajnálkozást, bánatot, elégedettséget, 

elégedetlenséget; 

– nem értés esetén a meg nem értett kulcsszavak vagy fordulatok magyarázatát kéri vagy 

visszakérdez; 

– megoszt alapvető személyes információkat magáról egyszerű nyelvi elemekkel; 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

– A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: acquaintances, 

family relations, friends 

– A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: immediate 

environment, home 

– A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: holidays 

– Személyes témákhoz tartozó információk átadása 

– Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók használata. 

FOGALMAK 

– acquaintances, family relations, friends 

          holiday 

TEVÉKENYSÉGEK 

– Vitafórum  

– Szerepjáték 

 

TÉMAKÖR:Classroom activities, School and education 

ÓRASZÁM: 12 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
– megérti a szintjének megfelelő, nonverbális vagy vizuális eszközökkel támogatott célnyelvi 

óravezetést és utasításokat, kérdéseket; 

– felkészülést követően röviden, összefüggően beszél az adott tématartományhoz tartozó 

témákban; 

– képet jellemez röviden, ismert nyelvi fordulatok segítségével, segítő tanári kérdések alapján; 

– változatos, kognitív kihívást jelentő szóbeli és írásbeli feladatokat old meg önállóan vagy 

kooperatív munkaformában, a tanult nyelvi eszközökkel, szükség szerint tanári segítséggel; 

– egyénileg vagy társaival együttműködve, szóban, részben szóban vagy írásban projektmunkát, 

kiselőadást készít, s ezeket IKT-eszközök segítségével is meg tudja valósítani; 

– a főbb szövegtípusok jellegzetességeit követi; 
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– értelmezi az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő, egyszerű hangzószövegben a tanult 

nyelvi elemeket; 

– alkalmazza az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő hangzó szöveget a változatos nyelvórai 

tevékenységek és a feladatmegoldás során; 

– felismeri a főbb, életkorának megfelelő hangzó szövegtípusokat; 

– megkülönbözteti a főbb, életkorának megfelelő írott szövegtípusokat; 

– összetett írott instrukciókat értelmez; 

– véleményét írásban, egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazza, és arról írásban interakciót 

folytat; 

– néhány szóból vagy mondatból álló jegyzetet készít írott szöveg alapján; 

– egyszerű mondatokat összekapcsolva mond el egymást követő eseményekből álló történetet, 

vagy leírást ad valamilyen témáról; 

– összekapcsolja az ismert nyelvi elemeket egyszerű kötőszavakkal (például: és, de, vagy); 

– nem értés esetén a meg nem értett kulcsszavak vagy fordulatok magyarázatát kéri vagy 

visszakérdez; 

– alkalmazza az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő írott, nyomtatott vagy digitális alapú 

szöveget a változatos nyelvórai tevékenységek és feladatmegoldás során; 

– részt vesz szövegértést igénylő nyelvórai tevékenységekben; 

– részt vesz szövegalkotást igénylő nyelvórai tevékenységekben; 

– a tanórán bekapcsolódik az interakciót igénylő nyelvi tevékenységekbe, abban társaival közösen 

vesz részt, a begyakorolt nyelvi elemeket tanári segítséggel a feladat céljainak megfelelően 

alkalmazza. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

– Részvétel tanórai nyelvi fejlesztő tevékenységekben 

– Tanult elemek felhasználása a nyelvi célok elérésére 

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

tevékenységek során. 

TEVÉKENYSÉGEK 

– Csoportmunka  

– Internetes kutatómunka 

– Vitafórum 

– Íráskészség fejlesztése 

 

TÉMAKÖR: Holidays, travelling, tourism 

ÓRASZÁM: 10 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 egyszerű, az adott tématartományhoz kapcsolódó összefüggő 

szövegeket, és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 

– egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart 

önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően. 
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FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

– A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: types of 

accommodation, destinations, sights, places of interests 

– A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: preparing, 

planning a trip, sightseeing 

– A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: self-organized and 

package holidays, cultural differences 

FOGALMAK 

– types of accommodation, destinations, sights, places of interests 

– preparing, planning a trip, sightseeing 

– self-organized and package holidays, cultural differences 

TEVÉKENYSÉGEK 

– Projektmunka párban vagy csoportban:  

o hogyan készüljünk fel egy külföldi utazásra – Checklist készítése 

– íráskészség fejlesztése: utazási blog és panaszlevél 

 

TÉMAKÖR: Public matters 

ÓRASZÁM: 10 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
– megérti a nem kizárólag ismert nyelvi elemeket tartalmazó, élőszóban vagy digitális felületen 

elhangzó rövid szöveg tartalmát; 

– értelmezi az életkorának megfelelő, élőszóban vagy digitális felületen elhangzó szövegekben a 

beszélők gondolatmenetét; 

– hallgat az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket elektronikus, digitális csatornákon, 

tanórán kívül is, szórakozásra vagy ismeretszerzésre; 

– értelmezi az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi szituációkhoz kapcsolódó, írott 

szövegekben megjelenő információkat; 

– megérti a nem kizárólag ismert nyelvi elemeket tartalmazó rövid írott szöveg tartalmát; 

– információt cserél, információt kér, információt ad. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

– A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: entertainment, 

culture, services,  

– A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:crimes 

– A közéleti tématartományhoz tartozó egyszerű információk értelmezése és átadása. 

FOGALMAK 

– entertainment, culture, services, 

          crimes 

TEVÉKENYSÉGEK 

– Vitakészség fejlesztése 

– Íráskészség fejlesztése:  

o brossúrák, adalapok kitöltése 
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o email 

TÉMAKÖR: English and language learning 

ÓRASZÁM: 5 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
– idegen nyelvi kommunikációjában használja a célnyelv főbb jellemzőit; 

– értelmezi és használja az idegen nyelvű írott, olvasott és hallott tartalmakat a tanórán kívül is; 

– tudatosan használ alapszintű nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiákat; 

– követi a célnyelvi normához illeszkedő beszédtempót a begyakorolt nyelvi elemekben; 

– alkalmazza a tanult nyelvi funkciókat társalgás megkezdéséhez, fenntartásához és befejezéséhez; 

– tanult nyelvi eszközökkel és nonverbális elemek segítségével tisztázza mondanivalójának 

lényegét; 

– ismeretlen szavak valószínű jelentését szövegösszefüggések alapján kikövetkezteti az 

életkorának és érdeklődésének megfelelő, konkrét, rövid szövegekben; 

– hibáit többnyire észreveszi és javítja; 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

– A célnyelvre jellemző standardhoz közelítő kiejtés használata  

– A célnyelvi betű- és jelkészlet következetes alkalmazása 

– Tanult nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák tudatos alkalmazása. 

TEVÉKENYSÉGEK 

– Gyakorló feladatok készítése  

– nyelvtani, szókincsfejlesztő játékok  

– Olvasásértés fejlesztése: ismeretlen szavak jelentésének kikövetkeztetése 

– Íráskészség fejlesztése 

 

TÉMAKÖR: Intercultural topics 

ÓRASZÁM: 10 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
– célnyelvi kommunikációjába beépíti a tanult interkulturális ismereteket; 

– találkozik célnyelvi országismereti tartalmakkal; 

– megismeri a célnyelvi országok jellemzőit és kulturális sajátosságait; 

– a célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemeket használja. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Célnyelvi és hazai kulturális szokások, jellemzők ismerete 

− Célnyelvi országok országismereti jellemzőinek ismerete  

− Főbb hazai országismereti jellemzők ismerete célnyelven 

 

TEVÉKENYSÉGEK 

– Projektmunka 
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– Internetes kutatómunka 

– Játék 

– Vitafórum 

 

TÉMAKÖR: Cross-curricular topics and activities 

ÓRASZÁM: 8 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
– egyénileg vagy társaival együttműködve, szóban, részben szóban vagy írásban projektmunkát, 

kiselőadást készít, s ezeket IKT-eszközök segítségével is meg tudja valósítani; 

– papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy kooperatív 

munkaformákban; 

– aktívan részt vesz az életkorának és érdeklődésének megfelelő gyermek-, és ifjúsági irodalmi 

alkotások közös előadásában; 

– ismer szavakat, szókapcsolatokat a célnyelven a témakörre jellemző, életkorának és 
érdeklődésének megfelelő, más tudásterületen megcélzott tartalmakból 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

– A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: economy, money 

matters 

– Tanult szavak, szókapcsolatok használata célnyelven a témakörre jellemző, életkorának és 

érdeklődésének megfelelő tartalmakból 

– Más tantárgyakból szerzett ismeretek és előzetes tudás felhasználása célnyelven. 

FOGALMAK 

– economy, money matters 

TEVÉKENYSÉGEK 

– Vitafórum:  
ajándék vagy pénz 

– Szerepjáték 

 

TÉMAKÖR: Current topics 

ÓRASZÁM: 8 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; 

– megért és használ szavakat, szókapcsolatokat a célnyelvi, az életkorának és érdeklődésének 

megfelelő hazai és nemzetközi legfőbb hírekkel, eseményekkel kapcsolatban; 

– megérti és tájékozódásra használja a célnyelvi, életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai 

és nemzetközi legfőbb hírek, események lényegét. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

– Életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírekre és eseményekre 

vonatkozó alapvető szókincs megértése és használata célnyelven 
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– Életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírek és események 

értelmezése és tájékozódásra való alkalmazása célnyelven. 

TEVÉKENYSÉGEK 

– Online videók megtekintése  

o hírműsorok  

o aktuális eseményekről szóló tudósítások 

o riportok 

 

TÉMAKÖR: Science and technology, Communication 

ÓRASZÁM: 10 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; 

– 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 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

– A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: using 

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

– A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: internet, social 

networks 

– Egyszerű információ átadása a tudomány és technika tématartományban. 

FOGALMAK 

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

– internet, social networks 

TEVÉKENYSÉGEK 

– Projektmunka (csoportban): Milyen technikai újítások fogják segíteni a jövőben…  

o a házimunkát  

o az oktatást? 

o a kommunikációt? 

– Vitafórum 

TÉMAKÖR: Entertainment 

ÓRASZÁM: 5 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
– hallgat az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket elektronikus, digitális csatornákon, 

tanórán kívül is, szórakozásra vagy ismeretszerzésre; 
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– kiemel, kiszűr konkrét információkat a nyelvi szintjének megfelelő, élőszóban vagy digitális 

felületen elhangzó szövegből, és azokat összekapcsolja más iskolai vagy iskolán kívül szerzett 

ismereteivel; 

– értelmez egyszerű szórakoztató és ismeretterjesztő kisfilmeket; 

– értelmezi az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi szituációkhoz kapcsolódó, írott 

szövegekben megjelenő információkat; 

– összetett írott instrukciókat értelmez; 

– rövid szövegek írását igénylő kreatív munkát hoz létre önállóan; 

– a nyomtatott vagy digitális alapú írott szöveget felhasználja szórakozásra és ismeretszerzésre; 

– a tanórán kívüli játékos nyelvtanulási lehetőségeket felismeri, és azokat használja; 

– találkozik életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmakkal; 

– felhasználja a célnyelvet szórakozásra és élményalapú játékos nyelvtanulásra. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

– Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmak megismerése (irodalom, 

film, társasjáték) 

– Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő angol nyelvű szövegek felhasználása szórakozás és 

élményalapú játékos nyelvtanulás céljára. 

TEVÉKENYSÉGEK 

– Egy tudásszintnek megfelelő könnyített olvasmány elolvasása 

  Társasjáték angolul 

 

TÉMAKÖR: Gaining and sharing knowledge 

ÓRASZÁM: 7 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
– egyénileg vagy társaival együttműködve, szóban, részben szóban vagy írásban projektmunkát, 

kiselőadást készít, s ezeket IKT-eszközök segítségével is meg tudja valósítani; 

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

munkaformákban; 

– hallgat az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket elektronikus, digitális csatornákon, 

tanórán kívül is, szórakozásra vagy ismeretszerzésre; 

– a nyomtatott vagy digitális alapú írott szöveget felhasználja szórakozásra és ismeretszerzésre; 

– rövid, egyszerű, ismert nyelvi eszközökből álló kiselőadást tart változatos feladatok kapcsán, 

hagyományos vagy digitális alapú vizuális eszközök támogatásával; 

– néhány szóból vagy mondatból álló jegyzetet készít írott szöveg alapján; 

– találkozik életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi ismeretterjesztő tartalmakkal; 

– felhasználja a célnyelvet ismeretszerzésre; 

– felhasználja a célnyelvet tudásmegosztásra. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

– Információ megosztása az ismert nyelvi eszközökkel angol nyelven 

– A tanult témákhoz kapcsolódó releváns angol nyelvű információ megszerzése 
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TEVÉKENYSÉGEK 

− Projektmunka (egyéni vagy csoportos) 

o prezentáció 

– Projektmunka osztályszinten: magazin készítése a tanulók angol nyelvű írásaiból  

 

Nyelvi elemek és struktúrák az angol mint második idegen nyelvre a 11-12. évfolyamon(a zárójelben 

olvasható angol nyelvű kifejezések példák): 

− cselekvés, történés kifejezése jelen időben: Present Perfect Simple (Have you done your room? I 

haven’t finished it yet.) Present Perfect Continuous (Have you been waiting long?) 

− cselekvés, történés, létezés kifejezése múlt időben: Past Perfect (Before I went to Africa I had 

never seen a hippo in my life.) 

− feltételesség kifejezése (We’ll stay at home if it rains. I wouldn’t do it if I were you.)  

− függő beszéd kifejezése jelen időben  és múlt időben:(He says he is tired., I don’t know where he 

lives., Tell him to stop it.. He said he had been to the bank. 

− Szenvedő szerkezet 

 


