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Tantárgy: Orosz – második idegen nyelv  

 

 

 

Időkeret: 3 óra/hét 108 óra/év 

 

 

Témakörök óraszámai: 

Témakör neve Javasolt óraszám 

Личность, семейные отношения, образ жизни 20 

Окружающая среда и природа 10 

Школа, занятия в классе 15 

Отпуск, путешествие, туризм 5 

Человек и общество , услуги 5 

Русский язык и изучение иностранного языка 18 

Межкультурные и региональные темы, страноведение 10 

Междисциплинарные  темы и ситуации 8 

Актуальные темы 6 

Свободное время, культура, развлечение 5 

Приобретение и передача знаний 6 

Összes óraszám: 108 

 

 

TÉMAKÖR: Личность, семейные отношения, образ жизни 

ÓRASZÁM: 20 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
– kommunikációt kezdeményez egyszerű hétköznapi témában, a beszélgetést követi, egyszerű 

nyelvi eszközökkel fenntartja és lezárja; 

– elmesél rövid, személyes történetet egyszerű nyelvi eszközökkel, önállóan, a cselekményt 

lineárisan összefűzve; 

– üzeneteket ír; 

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

elégedetlenséget; 

Évfolyam: 10. 
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– ismerős és gyakori alapvető helyzetekben, akár telefonon vagy digitális csatornákon is, 

többnyire helyesen és érthetően fejezi ki magát az ismert nyelvi eszközök segítségével. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

– A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: праздники , 

семейные праздники 

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

завтрак , обед , ужин , одежда и обувь 

– A témakörre jellemző alapvető fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 2-3 főbb 

ünnephez (pl. Рождество, Пасха , день рождения ) kapcsolódó alapszintű kifejezés, 

állandósult szókapcsolat ismerete 

– Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók használata 

– Alapvető érzések begyakorolt állandósult nyelvi fordulatok segítségével történő átadása 

 

TEVÉKENYSÉGEK 

 

– projektmunka egyénileg (PPT)  

• legjobb barát/barátnő bemutatása rajz/fénykép alapján (külső-belső tulajdonságok, 

szokások, közös programok bemutatása) 

− ismerkedés az orosz ünnepekkel, szokásokkal film segítségével  

− projektmunka csoportban  

• plakát készítése: mit teszünk környezetünk védelme érdekében otthon, az iskolában, 

lakóhelyünkön? 

         -    szóbeli mini-prezentációk: ‘Napirendem’; családtagjaim napirendje, szabadidő 

         -    kérdőívek megalkotása, kitöltése, illetve írásbeli/szóbeli összegzése:   

•  ‘Különóráink és hobbijaink’ (időpont, helyszín stb.) 

 

 

TÉMAKÖR: Окружающая среда и природа 

ÓRASZÁM: 10 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
– rövid, egyszerű, összefüggő szövegeket ír a tanult nyelvi szerkezetek felhasználásával az ismert 

szövegtípusokban, az adott tématartományban; 

– értelmez életkorának megfelelő nyelvi helyzeteket hallott szöveg alapján; 

– az életkorának megfelelő mindennapi helyzetekben a tanult nyelvi eszközökkel 

megfogalmazott kérdéseket tesz fel és válaszol a hozzá intézett kérdésekre; 

– üzeneteket ír; 

– ismerős és gyakori alapvető helyzetekben, akár telefonon vagy digitális csatornákon is, 
többnyire 
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FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

– A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: природа 

– A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: катастрофы 

– A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: защита 

окружающей среды, животных 

– A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: природные 

явления, погода 

– Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók használata 

 

TEVÉKENYSÉGEK 

– projektmunka egyénileg (prezentáció készítése képekkel és annak szóbeli bemutatása) 

• az árvizek pusztításai Magyarországon és a világban 

− az időjárás különbségei Oroszországban és Magyarországon 

− internetes kutatás – szófelhő 

• hol van a legtöbb földrengés és működő vulkán a világban? 

− projektmunka: kiskedvenc bemutatása kép segítségével (képességek, szokások bemutatása) 

 

TÉMAKÖR: Школа, занятия в классе 

ÓRASZÁM: 15 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
– alkalmazza az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő hangzó szöveget a változatos 

nyelvórai tevékenységek és a feladatmegoldás során; 

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

szöveget a változatos nyelvórai tevékenységek és feladatmegoldás során; 

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

vagy leírást ad valamilyen témáról; 

– nem értés esetén a meg nem értett kulcsszavak vagy fordulatok ismétlését vagy betűzését kéri; 

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

közösen vesz részt, a begyakorolt nyelvi elemeket tanári segítséggel a tevékenység céljainak 

megfelelően alkalmazza. 

 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 

– A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: уроки , после 

уроков , школьные праздники, традиции, мероприятия, программы и возможности 

обучения  иностранного языка, владение языком 

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: учёба, 

пользоваться иностранным  языком в жизни , общественные программы , хранить 

традиции 

– A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: школьные 

предметы, знание, цель обучения языка, владение языком 
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– Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő írott és hangzó szöveg felhasználása a nyelvi fejlesztő 

tevékenységek során 

 

TEVÉKENYSÉGEK 

- projektmunka: egyéni vagy csoportos 

• iskolai szokások, napirend, órarend 

• iskolai szabályok  

• iskolai öltözködés Magyarországon és a célnyelvi országban  

• tantárgyak összehasonlítása a két országban, iskolai időbeosztás összehasonlítása, 

tanórán kívüli tevékenységek összehasonlítása 

• kedvenc tanárom bemutatása 

- kérdőív készítése  

• kedvenc tantárgyak, ki miben érzi jónak / kevésbé jónak magát – szóbeli összesítés 

 

 

TÉMAKÖR: Отпуск, путешествие, туризм 

ÓRASZÁM: 5 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
– értelmez életkorának megfelelő nyelvi helyzeteket hallott szöveg alapján; 

– az életkorának megfelelő mindennapi helyzetekben a tanult nyelvi eszközökkel 

megfogalmazott kérdéseket tesz fel és válaszol a hozzá intézett kérdésekre; 

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

munkaformában. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

– A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

достопримечательности , памятники, документы для путешествия, виды транспорта 

– A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

государственные, церковные  праздники в Венгрии и за рубежом 

– Interakció az utazás és turizmus tématartományban 

 

TEVÉKENYSÉGEK 

– projektmunka egyénileg (prezentáció készítése képekkel és annak szóbeli bemutatása) 

• ’Álomutazásom’ 

-      projektmunka  csoportosan 

• egy osztálykirándulás megtervezése 

• fontos turisztikai hazai és orosz események (pl. fesztiválok, sportesemények, 

kiállítások) 

       -      szerepjátékok 

• idegenvezető – izgága, kérdésekkel teli csoport 

• szállodai recepciós - igényes vagy akadékoskodó vendég  
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TÉMAKÖR: Человек и общество , услуги 

ÓRASZÁM: 5 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

− találkozik az érdeklődésének megfelelő, akár autentikus szövegekkel elektronikus/digitális 

csatornákon, tanórán kívül is. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

– A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

достопримечательности в  Венгрии и за рубежом , жизнь в городе и в деревне 

– A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: билеты, документы, 

брошюры 

– A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: культурные 

мероприятия, возможности развлечения 

– A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: описание 

направления дороги, дать информацию 

– A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: занятия в 

свободное время, хобби, искусство и культурные программы, мероприятия 

 

 

TEVÉKENYSÉGEK 

− szerepjátékok  

• gyorsétteremben  

• utazási irodában 

• utcán: útbaigazítás kérése és adása 

• ’Budapest, Moszkva és egyéb híres városok’ – helyi látványosságok bemutatása 

idegenvezetőként  

− vitafórum: városi és vidéki élet, ki hogyan érvel? 

− kérdőív készítése, kitöltése, kiértékelése: a legkedveltebb szabadidős tevékenységek a 

csoportban (tv, olvasás, internet, közösségi média, tánc, sport stb.) és miért? 

 

 

TÉMAKÖR: Русский язык и изучение иностранного языка 

ÓRASZÁM: 18 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

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

– alkalmazza a tanult nyelvi funkciókat társalgás megkezdéséhez, fenntartásához és 

befejezéséhez; 

– digitális eszközöket és felületeket is használ nyelvtudása fejlesztésére; 

– nyelvi haladását többnyire fel tudja mérni. 
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FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

– A célnyelvre jellemző standardhoz közelítő kiejtés használata  

– Az idegen nyelvű írott, olvasott és hallott tartalmak felismerése, akár a tanórán kívül is, digitális 

csatornákon is 

– Alapszintű nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák használata 

 

TEVÉKENYSÉGEK 

– nyelvtanulási típusok, stratégiák feltérképezése kérdőívve 

       --   filmnézés a célnyelven 

• a film egy-két jelenetéhez hangalámondás, feliratozás készítése 

• a film egy-két jelenetének dramatizálása, eljátszása  

• keresztrejtvény készítése a film kulcsszavaival 

– egyszerű nyelvezetű szöveg órai feldolgozása (illusztráció, előadás)  

– egy (alapszintű) könnyített olvasmány elolvasása, egyéni feldolgozása és bemutatása az 

osztálynak 

 

 

 

TÉMAKÖR: Межкультурные и региональные темы, страноведение 

ÓRASZÁM: 10 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
– találkozik célnyelvi országismereti tartalmakkal; 

– megismeri a célnyelvi országok jellemzőit és kulturális sajátosságait; 

– a célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemeket használja. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

– Főbb célnyelvi kulturális szokások, jellemzők ismerete, összehasonlítása alapvető hazai 

szokásainkkal 

– Célnyelvi országok főbb országismereti jellemzőinek ismerete 

– Hazánk főbb országismereti jellemzőinek ismerete célnyelven 

– A célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó alapvető tanult nyelvi elemek alkalmazása 

 

TEVÉKENYSÉGEK 

− Oroszország megismerése hagyományos és digitális kutatómunka, majd órai kiselőadások 

formájában az alábbi témakörök mentén: 

• az orosz iskolák jellemzői, napirend 

• tipikus orosz ház, lakás 

• mindennapi szokások 

• családon belüli szerepek és feladatmegosztás 

• ünnepek a családban 

• viselkedésbeli különbségek (pl. üdvözlés) 

• állattartási szokások, kedvenc állatok 
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• orosz nyaralási szokások 

• orosz időjárás 

• Oroszország tájegységei, országrészei 

• orosz étkezési szokások, tipikus ételek 

• híres helyek a közvetlen lakókörnyezetben 

 

– projektmunka csoportban (plakát készítése): hazánk és Oroszország összehasonlítása –

hasonlóságok, különbségek bemutatása (kultúra, étkezés, hagyományok, időjárás, ruházat, 

történelem stb.) 

– rövid dokumentumfilmek megtekintése, elemzése Oroszországról  

– jellegzetes orosz ünnepek megszervezése az osztályban/iskolában (pl: Масленица, День 

знаний) 

 

 

TÉMAKÖR: Междисциплинарные  темы и ситуации 

ÓRASZÁM: 8 

 

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; 

– ismer szavakat, szókapcsolatokat a célnyelven a témakörre jellemző, életkorának és 

érdeklődésének megfelelő, más tudásterületen megcélzott tartalmakból. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

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

érdeklődésének megfelelő tartalmakból 

 

TEVÉKENYSÉGEK 

– egyéni projektmunka - témák, személyiségek bemutatása 

• egy híres tudós élete  

• egy orosz cár élete 

• Magyarország történelmének egy érdekes alakja  

• célnyelven rövid történet, egyéni élmény leírása 

− csoportos projekt  

• társasjáték készítése és játszása - fókuszban egy-egy tantárgy (pl. földrajz, történelem, 

biológia, művészeti tantárgyak) 

 

 

TÉMAKÖR: Актуальные темы 

ÓRASZÁM: 6 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
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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; 

– találkozik a célnyelvi, életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi legfőbb 

hírekkel, eseményekkel. 

 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

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

vonatkozó alapvető szókincs megértése és használata célnyelven a megismert témák alapján 

 

 

TEVÉKENYSÉGEK 

– projektmunka  

• időjárás-jelentés készítése 

− egy izgalmas sportesemény  megtekintése  az orosz nyelvű híradóban  

• lenémított film tanulói kommentárral 

− csoportos interjú: aktuális téma feldolgozásához, vélemények kifejezése irányított kérdések 

segítségével 

 

 

TÉMAKÖR: Свободное время, культура, развлечение 

ÓRASZÁM: 5 

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; 

– felhasználja a célnyelvet szórakozásra és játékos nyelvtanulásra. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 

– Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő orosz nyelvű akár irodalmi szövegek, filmek 

felhasználása szórakozás és játékos nyelvtanulás céljára 

– Célnyelvi társasjátékok készítése és használata 

– Részvétel játékos nyelvi tevékenységekben, drámajátékok  Праздники  témakörben 

 

TEVÉKENYSÉGEK 

 

− egyéni projektmunkák és bemutatók  

• saját szórakozási szokások  

• kedvenc kulturális élmények 
− dalszövegek feldolgozása, nyelvi érdekességek felfedezése 
– egy választott könnyített olvasmány feldolgozása 
– orosz tinédzser naplóírási minták megismerése, kipróbálása  
– e-mailezés oroszul 
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– közösen választott dal/képregény/film/könyv órai feldolgozása 

– csoportchat: közös online csoport létrehozása, használata - vélemények, rövid blogok írása 

 

TÉMAKÖR: Приобретение и передача знаний 

ÓRASZÁM: 6 

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 

munkaformákban; 

– találkozik az érdeklődésének megfelelő, akár autentikus szövegekkel elektronikus/digitális 

csatornákon, tanórán kívül is; 

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

– találkozik életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi ismeretterjesztő tartalmakkal. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

– Egyszerű, releváns információ megosztása az ismert nyelvi eszközökkel orosz nyelven 

– A tanult témákhoz kapcsolódó orosz nyelvű, egyszerű információ megszerzése 

 

TEVÉKENYSÉGEK 

– projektmunka, kiselőadás, internetes kutatómunka saját, választott témából  

– poszter készítése  

– prezentáció 

 

 

 

 


