
9. évfolyam 

 

 

 

Kerettantervi óraszám: 108 óra/év 
Helyi tanterv 144/ 4 óra/ hét 

 

 

Az éves óraszám felosztása 

 

 

Témakör 

sorszáma Témakör 
Kerettantervi 

ajánlás 

Helyi 

többlet 

Tantárgyi 

összidő 

keret 

1. Az iskola 12 4 16 

2. Személyes vonatkozások, család 16 3 19 

3. Ember és társadalom 16 3 19 

4. Környezetünk 8 2 10 

5. A munka világa 2 4 4 

6. Életmód 12 4 16 

7. Szabadidő, művelődés, szórakozás 8 2 10 

8. Utazás, turizmus 8 2 10 

9. Tudomány és technika 2 2 4 

10.  Rendszerező ismétlés 12 8 20 

 

Szabadon felhasználható: 

o Kiegészítő ismeretek: a témakörök 

elmélyítése, a helyi 

sajátosságokkal való kiegészítés 

(Székesfehérvár nevezetességei, 

Ciszterciekről (címer, zászló 

színei, Rendalapítók ünnepe), 

Egyházi ünnepek, Miatyánk ) 

és/vagy 

o Differenciálás, gyakorlás: az 

elsajátított ismeretek begyakorlása, 

elmélyítése a tanulók egyéni 

igényeinek megfelelően 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

8 
16 

 

 

 



 

 

 

 

 

Osztályozó vizsga követelményei 

9.osztály 

 

 
 

 

Javasolt témák a 9. évfolyamra  

Témák Kapcsolódási pontok 

Az iskola 

A franciaóra. 

Az ismeretszerzés különböző módjai. 

A nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe, fontossága. 

Az internet szerepe az iskolában, a tanulásban. 

Az iskolai élet tanuláson kívüli eseményei. 

Iskolai hagyományok. 

Magyar nyelv: jövevényszavak  

 

Történelem, társadalmi, és állampolgári 

ismeretek: a tudás fogalmának átalakulása, a 

tanulás technikái, élethosszig tartó tanulás. 

 

Informatika: digitális tudásbázisok, könyvtári 

információs rendszerek. 

Személyes vonatkozások, család  

A tanuló személye 

Családi élet, családi kapcsolatok. 

A családi élet mindennapjai, otthoni teendők. 

Technika, életvitel és gyakorlat: család és 

háztartás.  

 

 

Ember és társadalom  

Emberek külső és belső jellemzése. 

Baráti kör. 

A tizenévesek világa: kapcsolat a kortársakkal, 

felnőttekkel. 

Női és férfi szerepek, ismerkedés, házasság. 

Ünnepek, családi ünnepek. 

Egyházi ünnepek és szövegek. 

Öltözködés, divat. 

Konfliktusok és kezelésük.  

Társadalmi szokások nálunk és a célországokban. 

Hittan: egyházi ünnepek és imádságok  

Környezetünk 

Az otthon, a lakóhely és környéke (a lakószoba, a 

lakás, a ház bemutatása). 

A lakóhely nevezetességei, szolgáltatások, 

szórakozási lehetőségek. 

Időjárás, éghajlat. 

Technika, életvitel és gyakorlat: fenntarthatóság, 

környezettudatosság otthon és a 

lakókörnyezetben, víz és energia- takarékosság, 

újrahasznosítás. 

 

Történelem, társadalmi és állampolgári 

ismeretek; hon- és népismeret: lakóhely és 

környék hagyományai, az én falum, az én 

városom. 

 

Földrajz: településtípusok. 

A munka világa 

Diákmunka, nyári munkavállalás. 

 

Technika, életvitel és gyakorlat: pályaorientáció 

és munka. 



Életmód 

Napirend, időbeosztás. 

Az egészséges életmód (a helyes és a helytelen 

táplálkozás, a testmozgás szerepe az egészség 

megőrzésében, testápolás). 

Ételek, kedvenc ételek, sütés-főzés. 

Életmód nálunk és a célországokban. 

Technika, életvitel és gyakorlat: testi és lelki 

egészség, balesetek megelőzése, egészséges 

ételek. 

 

Biológia-egészségtan: testrészek, egészséges 

életmód, a betegségek ismérvei, fogyatékkal élők, 

betegségmegelőzés, elsősegély. 

 

Testnevelés és sport: a rendszeres testedzés 

hatása a szervezetre, relaxáció. 

Szabadidő, művelődés, szórakozás 

Szabadidős elfoglaltságok, hobbik. 

Színház, mozi, koncert, kiállítás stb. 

Olvasás, rádió, tévé, számítógép, internet. 

Az infokommunikáció szerepe a 

mindennapokban. 

Kulturális és sportélet nálunk és a célországokban. 

Földrajz: más népek kultúrái. 

 

Magyar nyelv és irodalom: rövid epikai, lírai, 

drámai művek olvasása, a reklám és a popzene új 

szóbeli költészete. 

 

Informatika: e-könyvek, médiatudatosság. 

 

Testnevelés és sport: táncok, népi játékok, 

példaképek szerepe, sportágak jellemzői. 

 

Ének-zene: népzene, klasszikus zene, pop- zene. 

 

Dráma és tánc: a szituáció alapelemei, beszédre 

késztetés, befogadás, értelmezés, különböző 

kultúrák mítoszai, mondái. 

 

Vizuális kultúra: művészi alkotások leírása, 

értelmezése. 

Utazás, turizmus 

A közlekedés eszközei, lehetőségei, a 

tömegközlekedés, a kerékpáros közlekedés. 

Turisztikai célpontok. 

Technika, életvitel és gyakorlat: közlekedési 

ismeretek, közlekedésbiztonság, fenntarthatóság, 

környezettudatosság a közlekedésben. 

 

Földrajz: a kulturális élet földrajzi alapjai, 

nyelvek és vallások, egyes meghatározó jellegű 

országok turisztikai jellemzői. 

Tudomány és technika 

A technikai eszközök szerepe a mindennapi 

életben. 

Az internet szerepe a magánéletben, a tanulásban 

és a munkában. 

 

Történelem, társadalmi és állampolgári 

ismeretek; fizika: tudománytörténeti jelentőségű 

felfedezések, találmányok. 

 

Informatika: számítógépen keresztül való 

kapcsolattartás, információ keresése, az 

informatikai eszközöket alkalmazó média 

megismerése, az elterjedt infokommunikációs 

eszközök előnyeinek és kockázatainak 

megismerése, a netikett alapjainak megismerése, 

élőszóval kísért bemutatók és felhasználható 

eszközeik. 

 

 

Javasolt fogalomkörök a 9. évfolyamra 

Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezése 



Létezés kifejezése  (ne pas) être, y a-t-il (encore)? il (n’)y a (pas)  

se passer, se trouver, exister  

Cselekvések – jelen idő, a 3. csoportba tartozó igék 

ragozása jelenben; közvetlen jövő  

 je fais, tu parles, elle lit, ,je vais partir  

Birtoklás kifejezése: az avoir ige ragozása, a de 

viszonyszóval; birtokos névelővel,  

(ne pas) avoir, le chat de Yasmine, il (n’)est (pas) 

à moi  

c’est mon chat  

Térbeli viszonyok:  où? là, à, en, dans, sous/sur, derrière/devant, tout 

droit, à gauche / à droite, au milieu, à côté, en 

face, pas loin, tout près, d’où? de l’école  

Időbeli viszonyok: időpont, nap, hónap, év, dátum 

kifejezése, ill. egyéb időhatározó szók  

A quelle heure? quand? aujourd’hui, demain, 

hier, mardi prochain, en mai, maintenant, avant / 

après, tôt, tard, le week-end, dernier, ce matin, cet 

après-midi, ce soir, en été, il y a, pendant, 

longtemps, à midi et demi, dans, à ce moment-là, 

depuis, en, seulement, quelquefois, toujours 

d’abord, puis, enfin, quand  

Mennyiségi viszonyok – a főnév / melléknév többes 

száma  

combien? 1000, beaucoup / peu / assez (de), pas 

de, gramme, kilo, bouteille, paquet, tranche, plus, 

moins, les enfants  

Minőségi viszonyok: a melléknév; egyezetése; a 

főnév neme  

quel âge? avoir X ans, jeune, comment? grand / 

petit, joli, une jolie robe,  

gros / mince, faible / fort, beau/ /laid, sale/propre, 

timide, gentil / antipathique, modeste / agressif, 

généreux / égoïste, blanc, facile / difficile, 

ennuyeux / intéressant, interdit, long, court, , 

chaud / froid, cher / bon marché, vite,  

lentement,(très) bien / mal, bon / mauvais, 

premier  

Esetviszonyok  je le regarde, tu lui demandes, ne le regarde pas, 

écris-lui, je pense à eux  

Modalitás: felszólító mód  

Módbeli segédigék: pouvoir, vouloir  

ouvre, ferme, écoute, je voudrais, tu peux  

Szövegösszetartó eszközök: névelők és nemük, 

részelő névelő, birtokos determináns, viszonyszók, 

határozószók  

un, une, des; le, la, l’, les; du, de la, de; mon, ma, 

mes, ton..., son..., ce, cet, cette, ces; je, tu, il / elle, 

nous, vous, ils /elles; moi, toi, lui, elle, nous, 

vous, eux, elles; on, quelqu’un, quelque chose 

 

 

 

10. évfolyam 

 

 

 

Kerettantervi óraszám: 108 óra/év 

Helyi tanterv 144 /  4 óra/ hét 

 

 

Az éves óraszám felosztása 

 

 

Témakör 

sorszáma 
Témakör 

Kerettantervi 

ajánlás 

Helyi 

többlet 

Tantárgyi 

összidő 



keret 

1. Személyes vonatkozások, család 2 7 9 

2. Ember és társadalom 12 4 16 

3. Környezetünk 12 4 16 

4. Az iskola 8 4 12 

5. A munka világa 4 1 5 

6. Életmód 12 - 12 

7. Szabadidő, művelődés, szórakozás 12 3 15 

8. Utazás, turizmus 16 3 19 

9. Tudomány és technika 2 1 3 

   

11.  Rendszerező ismétlés 18 5 23 

 

Szabadon felhasználható: 
o Kiegészítő ismeretek: a témakörök elmélyítése, a 

helyi sajátosságokkal való kiegészítés (Városunk 

múltja, Nemzeti ünnepek, Iskolánk elhelyezkedése) 

és/vagy 

o Differenciálás, gyakorlás: az elsajátított ismeretek 

begyakorlása, elmélyítése a tanulók egyéni 

igényeinek megfelelően 
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Osztályozó vizsga követelményei 

10. évfolyam 

 
 

Javasolt témák a 10. évfolyamra 

Témák Kapcsolódási pontok 

Személyes vonatkozások, család  

A tanuló személye, életrajza, életének fontos állo-

másai.  

Személyes tervek. 

Családi élet, családi kapcsolatok. 

A családi élet mindennapjai, otthoni teendők. 

 

Technika, életvitel és gyakorlat: család és 

háztartás.  

 

 

Ember és társadalom  

Emberek külső és belső jellemzése. 

Baráti kör. 

Hittan: egyházi ünnepek és imádságok 



A tizenévesek világa: kapcsolat a kortársakkal, 

felnőttekkel. 

Női és férfi szerepek, ismerkedés, házasság. 

Ünnepek, családi ünnepek 

Egyházi ünnepek és szövegek. 

Hasonlóságok és különbségek az emberek között, 

tolerancia, pl. fogyatékkal élők. 

Konfliktusok és kezelésük.  

Társadalmi szokások nálunk és a célországokban. 

Környezetünk 

A lakóhely nevezetességei, szolgáltatások, 

szórakozási lehetőségek. 

Időjárás, éghajlat. 

Technika, életvitel és gyakorlat: 

fenntarthatóság, környezettudatosság otthon és 

a lakókörnyezetben, víz és energia- 

takarékosság, újrahasznosítás. 

 

Történelem, társadalmi és állampolgári 

ismeretek; hon- és népismeret: lakóhely és 

környék hagyományai, az én falum, az én 

városom. 

 

Biológia-egészségtan: élőhely, életközösség, 

védett természeti érték, változatos élővilág, az 

időjárás tényezői. 

 

Földrajz: településtípusok. 

Az iskola 

Saját iskolájának bemutatása (sajátosságok, például. 

szakmai képzés, tagozat). 

Tantárgyak, órarend, érdeklődési kör, tanulmányi munka. 

Az ismeretszerzés különböző módjai. 

A nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe, fontossága. 

Az internet szerepe az iskolában, a tanulásban. 

Az iskolai élet tanuláson kívüli eseményei. 

Iskolai hagyományok. 

Történelem, társadalmi, és állampolgári 

ismeretek: a tudás fogalmának átalakulása, a 

tanulás technikái, élethosszig tartó tanulás. 

 

Informatika: digitális tudásbázisok, könyvtári 

információs rendszerek. 

A munka világa 

Diákmunka, nyári munkavállalás. 

Foglalkozások és a szükséges kompetenciák. 

Pályaválasztás, továbbtanulás vagy munkába állás.  

Technika, életvitel és gyakorlat: 

pályaorientáció és munka. 

Életmód 

Napirend, időbeosztás. 

Az egészséges életmód (a helyes és a helytelen 

táplálkozás, a testmozgás szerepe az egészség 

megőrzésében, testápolás). 

Ételek, kedvenc ételek, sütés-főzés. 

Étkezés családban, iskolai menzán, éttermekben, 

gyorséttermekben. 

Gyakori betegségek, sérülések, baleset. 

Gyógykezelés (orvosnál). 

Életmód nálunk és a célországokban. 

Függőségek (dohányzás, alkohol, internet, drog stb.). 

Technika, életvitel és gyakorlat: testi és lelki 

egészség, balesetek megelőzése, egészséges 

ételek. 

 

Biológia-egészségtan: testrészek, egészséges 

életmód, a betegségek ismérvei. 

 

Testnevelés és sport: a rendszeres testedzés 

hatása a szervezetre, relaxáció. 

Szabadidő, művelődés, szórakozás 

Szabadidős elfoglaltságok, hobbik. 

Színház, mozi, koncert, kiállítás stb. 

Földrajz: más népek kultúrái. 

 

Informatika: e-könyvek, médiatudatosság. 



Sportolás, kedvenc sport, iskolai sport. 

Olvasás, rádió, tévé, számítógép, internet. 

Az infokommunikáció szerepe a mindennapokban. 

Kulturális és sportélet nálunk és a célországokban. 

 

Testnevelés és sport: táncok, népi játékok, 

példaképek szerepe, sportágak jellemzői. 

 

 

Dráma és tánc: a szituáció alapelemei, 

beszédre késztetés, befogadás, értelmezés, 

különböző kultúrák mítoszai, mondái. 

 

Vizuális kultúra: művészi alkotások leírása, 

értelmezése. 

Utazás, turizmus 

A közlekedés eszközei, lehetőségei, a tömegközle-

kedés, a kerékpáros közlekedés. 

Nyaralás itthon, illetve külföldön. 

Utazási előkészületek, egy utazás megtervezése, 

megszervezése. 

Az egyéni és a társas utazás előnyei és hátrányai. 

Szálláslehetőségek (camping, ifjúsági szállás, 

szálloda, bérelt lakás vagy ház, lakáscsere stb.).  

Turisztikai célpontok. 

Technika, életvitel és gyakorlat: közlekedési 

ismeretek, közlekedésbiztonság, 

fenntarthatóság, környezettudatosság a 

közlekedésben. 

 

Földrajz: a kulturális élet földrajzi alapjai, 

nyelvek és vallások, egyes meghatározó 

jellegű országok turisztikai jellemzői. 

Tudomány és technika 

A technikai eszközök szerepe a mindennapi életben. 

Az internet szerepe a magánéletben, a tanulásban és 

a munkában. 

 

Történelem, társadalmi és állampolgári 

ismeretek; fizika: tudománytörténeti 

jelentőségű felfedezések, találmányok. 

 

Informatika: számítógépen keresztül való 

kapcsolattartás, információ keresése, az 

informatikai eszközöket alkalmazó média 

megismerése, az elterjedt infokommunikációs 

eszközök előnyeinek és kockázatainak 

megismerése, a netikett alapjainak 

megismerése, élőszóval kísért bemutatók és 

felhasználható eszközeik. 

 

 

Javasolt fogalomkörök a 10. évfolyamra 

Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezése 
Létezés kifejezése être / il y a közti különbség  (ne pas) être, y a-t-il (encore)? il (n’)y a (pas)  

se passer, se trouver, exister  

Cselekvések: visszaható igék; passé composé / 

imparfait; futur; személytelen szerkezetek  

il pleut, il fera beau, s'il neige nous allons dans les 

Alpes, il se lave, j’ai parlé, je suis allé(e), il 

pleuvait  

Birtoklás kifejezése az avoir ige passé composéban 

/imparfait-ben, ill. futur-ben  

(ne pas) avoir, le chat de Yasmine, il (n’)est (pas) 

à moi; je n’ai pas de la chance; Ils ont eu un 

problème; J’avais un cahier, tu auras un livre,  

Térbeli viszonyok: helyhatározózók  où? là, à, dans, sous/sur, derrière/devant, tout 

droit, à gauche / à droite, au milieu, à côté, en 

face, pas loin, tout près,  au bout (de), d’où? de 

l’école  

Időbeli viszonyok – időhatározók  A quelle heure? quand? aujourd’hui, demain, 

hier, mardi prochain, en mai, maintenant, avant / 

après, tôt, tard, le week-end, dernier, ce matin, cet 

après-midi, ce soir, en été, il y a, pendant, 



longtemps, à midi et demi, dans, à ce moment-là, 

depuis, en, seulement, quelquefois, toujours, 

d’abord, puis, enfin, ), autrefois quand, avant, 

déjà, (pas) encore, ne… plus, ne…jamais, 

toujours, pas toujours, toujours pas  

Mennyiségi viszonyok  combien? 1000, beaucoup / peu / assez (de), pas 

de, gramme, kilo, bouteille, paquet, tranche, plus, 

moins, environ, à peu près, il fera X degré  

Minőségi viszonyok – hasonlítás: közép-, ill. 

felsőfok;  

quel âge? avoir X ans, jeune, comment? grand / 

petit, joli, gros / mince, faible / fort, beau/ /laid, 

sale/propre, timide, gentil / antipathique, modeste 

/ agressif, généreux / égoïste, blanc, facile / 

difficile, ennuyeux / intéressant, interdit, long, 

court, en bois / coton / lain / papier / plastique, en 

forme de, rond, rectangulaire, chaud / froid, cher / 

bon marché, vite, Marie est plus belle que son 

amie, Jean est moins gentil que Paul; ; Elle parle 

aussi bien l’anglais que l’allemand; il est rapide 

comme l’éclair  

lentement,(très) bien / mal, mieux, bon / mauvais, 

meilleur, premier  

Esetviszonyok  je le regarde, tu lui demandes, ne le regarde pas, 

écris-lui, je ne le lui ai pas dit, je pense à eux  

Modalitás devoir, falloir  ouvre, ferme, écoute, je voudrais, tu dois rentrer; 

il faut le faire;  il rentre; il écoute de la musique 

en travaillant  

Szövegösszetartó eszközök mutató névmások; 

határozatlan névmások  

un, une, des; le, la, l’, les; du, de la, de; mon, ma, 

mes, ton..., son..., ce, cet, cette, ces; je, tu, il / elle, 

nous, vous, ils /elles; moi, toi, lui, elle, nous, 

vous, eux, elles; en, y, on, quelqu’un, quelque 

chose, qui, que, où, celui, celle, ceux, celles, et, 

mais, donc, alors, non plus, quand même,  

comme, pour, puisque, si, ainsi 

 

 

 
11. évfolyam 

 

 

 

Kerettantervi óraszám: 108 óra/év 
Helyi tanterv 144 / 4 óra/ hét 

 

 

Az éves óraszám felosztása 

 

 

Témakör 

sorszáma Témakör 
Kerettantervi 

ajánlás 

Helyi 

többlet 

Tantárgyi 

összidő 

keret 

1. Személyes vonatkozások, család 4 6 10 



2. Ember és társadalom 16 2 18 

3. Környezetünk 4 6 10 

4. Az iskola 4 5 9 

5. A munka világa 2 3 5 

6. Életmód 4 6 10 

7. Szabadidő, művelődés, szórakozás 22 2 24 

8. Utazás, turizmus 10 4 14 

9. Tudomány és technika 10 2 12 

   

11.  Rendszerező ismétlés 18 2 20 

 

Szabadon felhasználható: 
o Kiegészítő ismeretek: a témakörök 

elmélyítése, a helyi sajátosságokkal 

való kiegészítés (iskolánk híres 

diákjai, Budapest és városunk, 

történelmi és irodalmi emlékhelyek a 

megyében: pl. Gárdonyi Emlékház, 

Vörösmarty Emlékház, Doni Kápolna, 

Pákozdi Emlékmű, magyar ételek és 

étkezési szokásokról) 

és/vagy 

o Differenciálás, gyakorlás: az 

elsajátított ismeretek begyakorlása, 

elmélyítése a tanulók egyéni 

igényeinek megfelelően 
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Osztályozó vizsga követelményei 

11.évfolyam 

 
 

Javasolt témák a 11. évfolyamokra 

Témák Kapcsolódási pontok 

Személyes vonatkozások, család  

A tanuló személye, életrajza, életének fontos állo-

másai.  

Személyes tervek. 

Családi élet, családi kapcsolatok. 

A családi élet mindennapjai, otthoni teendők. 

 

Technika, életvitel és gyakorlat: család és 

háztartás.  

. 



Ember és társadalom  

Emberek külső és belső jellemzése. 

Baráti kör. 

A tizenévesek világa: kapcsolat a kortársakkal, 

felnőttekkel. 

Női és férfi szerepek, ismerkedés, házasság. 

Ünnepek, családi ünnepek. 

Egyházi ünnepek és szövegek. 

Öltözködés, divat. 

Hasonlóságok és különbségek az emberek között, 

tolerancia, pl. fogyatékkal élők. 

Konfliktusok és kezelésük.  

Társadalmi szokások nálunk és a célországokban. 

Hittan: egyházi ünnepek és imádságok  

Környezetünk 

A lakóhely nevezetességei, szolgáltatások, 

szórakozási lehetőségek. 

Időjárás, éghajlat. 

Technika, életvitel és gyakorlat: fenntarthatóság, 

környezettudatosság otthon és a 

lakókörnyezetben, víz és energia- takarékosság, 

újrahasznosítás. 

 

Történelem, társadalmi és állampolgári 

ismeretek; hon- és népismeret: lakóhely és 

környék hagyományai, az én falum, az én 

városom. 

 

Biológia-egészségtan: élőhely, életközösség, 

védett természeti érték, változatos élővilág, az 

időjárás tényezői. 

 

Földrajz: településtípusok. 

Az iskola 

Az ismeretszerzés különböző módjai. 

A nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe, fontossága. 

Az internet szerepe az iskolában, a tanulásban. 

Az iskolai élet tanuláson kívüli eseményei. 

Iskolai hagyományok. 

Történelem, társadalmi, és állampolgári 

ismeretek: a tudás fogalmának átalakulása, a 

tanulás technikái, élethosszig tartó tanulás. 

 

Informatika: digitális tudásbázisok, könyvtári 

információs rendszerek. 

A munka világa 

Diákmunka, nyári munkavállalás. 

Foglalkozások és a szükséges kompetenciák. 

Technika, életvitel és gyakorlat: pályaorientáció 

és munka. 

Életmód 

Az egészséges életmód (a helyes és a helytelen 

táplálkozás, a testmozgás szerepe az egészség 

megőrzésében, testápolás). 

Ételek, kedvenc ételek, sütés-főzés. 

Függőségek (dohányzás, alkohol, internet, drog 

stb.). 

Technika, életvitel és gyakorlat: testi és lelki 

egészség, balesetek megelőzése, egészséges 

ételek. 

 

Biológia-egészségtan: testrészek, egészséges 

életmód, a betegségek ismérvei,  

betegségmegelőzés. 

 

Testnevelés és sport: a rendszeres testedzés 

hatása a szervezetre, relaxáció. 

Szabadidő, művelődés, szórakozás 

Szabadidős elfoglaltságok, hobbik. 

Színház, mozi, koncert, kiállítás stb. 

Sportolás, kedvenc sport, iskolai sport. 

Olvasás, rádió, tévé, számítógép, internet. 

Földrajz: más népek kultúrái. 

 

 

Informatika: e-könyvek, médiatudatosság. 

 



Az infokommunikáció szerepe a mindennapokban. 

Kulturális és sportélet nálunk és a célországokban. 

Testnevelés és sport: táncok, népi játékok, 

példaképek szerepe, sportágak jellemzői. 

 

 

Dráma és tánc: a szituáció alapelemei, beszédre 

késztetés, befogadás, értelmezés, különböző 

kultúrák mítoszai, mondái. 

 

Vizuális kultúra: művészi alkotások leírása, 

értelmezése. 

Utazás, turizmus 

A közlekedés eszközei, lehetőségei, a tömegközle-

kedés, a kerékpáros közlekedés. 

Nyaralás itthon, illetve külföldön. 

Szálláslehetőségek (camping, ifjúsági szállás, 

szálloda, bérelt lakás vagy ház, lakáscsere stb.).  

Turisztikai célpontok. 

Technika, életvitel és gyakorlat: közlekedési 

ismeretek, közlekedésbiztonság, 

fenntarthatóság, környezettudatosság a 

közlekedésben. 

 

Földrajz: a kulturális élet földrajzi alapjai, 

nyelvek és vallások, egyes meghatározó jellegű 

országok turisztikai jellemzői. 

Tudomány és technika 

A technikai eszközök szerepe a mindennapi életben. 

Az internet szerepe a magánéletben, a tanulásban és 

a munkában. 

 

Történelem, társadalmi és állampolgári 

ismeretek; fizika: tudománytörténeti jelentőségű 

felfedezések, találmányok. 

 

Informatika: számítógépen keresztül való 

kapcsolattartás, információ keresése, az 

informatikai eszközöket alkalmazó média 

megismerése, az elterjedt infokommunikációs 

eszközök előnyeinek és kockázatainak 

megismerése, a netikett alapjainak 

megismerése, élőszóval kísért bemutatók és 

felhasználható eszközeik. 

 

 

Javasolt fogalomkörök a 11. évfolyamra 

Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezése 
Létezés kifejezése  (ne pas) être, y a-t-il (encore)? il (n’)y a (pas / 

plus)  

se passer, se trouver, exister  

Cselekvések szenvedő szerkezet, feltételes jelen; 

l’accord du participe passé; függő beszéd (jelen), 

műveltető  

il pleut, il fera beau, s'il neige nous allons sans 

les Alpes  

si tu voulais, tu pourrais; fais venir un médecin, 

les vacances sont commencées, le travail est 

terminé ; n’ayant plus de travail, il rentre  

il écoute de la musique en travaillant, , il dit 

qu'il est malade  

Birtoklás kifejezése – a birtokos névmások  (ne pas) avoir, le chat de Yasmine, il (n’)est 

(pas) à moi; ; je n’ai pas de la chance; Ils ont eu 

un problème; J’avais un oiseau, tu auras un 

livre, c’est le mien  

Térbeli viszonyok  où? là, à, dans, sous/sur, derrière/devant, tout 

droit, à gauche / à droite, au milieu, à côté, en 

face, pas loin, tout près, partout, autour de, d’un 

côté, de l’autre côté, le long de, au bord de, 

quelque part, au bout (de), au fond (de), au 



sommet (de),aux environs (de), n’importe où, 

vers, au nord, dans l'ouest, d’où? de l’école  

Időbeli viszonyok:  A quelle heure? quand? aujourd’hui, demain, 

hier, mardi prochain, en mai, maintenant, avant / 

après, tôt, tard, le week-end, dernier, ce matin, 

cet après-midi, ce soir, en été, il y a, pendant, 

longtemps, à midi et demi, dans, à ce moment-

là, depuis, en, seulement, quelquefois, toujours, 

d’habitude, une fois(par), autrefois, d’abord, 

puis, enfin, quand, avant / pendant que, en 

même temps que de temps en temps, l plupart 

du temps, tout à l’heure, une semaine sur deux  

Mennyiségi viszonyok:  combien? 1000, beaucoup / peu / assez (de), pas 

de, gramme, kilo, bouteille, paquet, tranche, 

plus, moins,  

une douzaine, environ, à peu près, il fera X 

degré  

Minőségi viszonyok – hasonlítás: közép-, ill. 

felsőfok;  

A határozószók képzése;  

quel âge? avoir X ans, jeune, comment? grand / 

petit, joli, gros / mince, faible / fort, beau/ /laid, 

sale/propre, timide, gentil / antipathique, 

modeste / agressif, généreux / égoïste, blanc, 

facile / difficile, ennuyeux / intéressant, interdit, 

long, court, en bois / coton / laine / papier / 

plastique, en forme de, rond, rectangulaire, 

chaud / froid, cher / bon marché, vite, Marie est 

plus belle que son amie; Jean est moins gentil 

que Paul; Elle parle aussi bien l’anglais que 

l’allemand. ; il est rapide comme l’éclair de plus 

en plus; Plus…, plus…  

lentement,(très) bien / mal, mieux, bon / 

mauvais, meilleur, premier  

Esetviszonyok:  je le regarde, tu lui demandes, ne le regarde pas, 

écris-lui, je ne le lui ai pas dit, je pense à eux; je 

lui en donne; il nous y emmène  

Modalitás–impératif: être, avoir subjonctif; jelen 

feltételes; gérondif; a műveltető  

ouvre, ferme, écoute, je voudrais, tu dois, il faut 

que tu boives beaucoup d'eau, si tu voulais, tu 

pourrais, sois immobile, n’aie pas peur  

fais venir un médecin, les vacances sont 

commencées,  

le travail terminé / n’ayant plus de travail, il 

rentre  

il écoute de la musique en travaillant  

Szövegösszetartó eszközök, határozatlan névmások, 

vonatkozó névmások  

un, une, des; le, la, l’, les; du, de la, de; mon, 

ma, mes, ton..., son..., ce, cet, cette, ces; je, tu, il 

/ elle, nous, vous, ils /elles; moi, toi, lui, elle, 

nous, vous, eux, elles; en, y, on, quelqu’un, 

quelque chose, qui, que, où, dont, : tout-e, même 

celui, celle, ceux, celles, et, mais, donc, alors, 

non plus, quand même, car, comme, pour, 

puisque, si, ainsi, cependant, même si, en effet, 

malgré que, bien que : lequel, etc.; qui / que, où, 

sans  

 

 



 

12. évfolyam 

 

 

 

Óraszám: 96 óra/év 

3 óra/ hét 

 

 

Az éves óraszám felosztása 

 

 

Témakör 

sorszáma Témakör 
Kerettantervi 

ajánlás 

Helyi 

többlet 

Tantárgyi 

összidő 

keret 

1. Személyes vonatkozások, család 4 - 4 

2. Ember és társadalom 20 - 20 

3. Környezetünk 20 - 20 

4. Az iskola 4 - 4 

5. A munka világa 4 - 4 

6. Életmód 4 - 4 

7. Szabadidő, művelődés, szórakozás 4 - 4 

8. Utazás, turizmus 4 - 4 

9. Tudomány és technika 4 - 4 

   

11.  Rendszerező ismétlés 20 - 20 

 

Szabadon felhasználható: 
o Kiegészítő ismeretek: a témakörök 

elmélyítése, a helyi sajátosságokkal való 

kiegészítés (továbbtanulási lehetőségek 

városunkban, felsőoktatási intézmények) 

és/vagy 

o Differenciálás, gyakorlás: az elsajátított 

ismeretek begyakorlása, elmélyítése a 

tanulók egyéni igényeinek megfelelően 

 

 

 

 

 

 

3 
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Osztályozó vizsga követelményei 

12. évfolyam 



 
 

 

Javasolt témák a 12. évfolyamra 

Témák Kapcsolódási pontok 

Személyes vonatkozások, család  

A tanuló személye, életrajza, életének fontos állo-

másai.  

Személyes tervek. 

Családi élet, családi kapcsolatok. 

A családi élet mindennapjai, otthoni teendők. 

 

Technika, életvitel és gyakorlat: család és 

háztartás.  

 

Ember és társadalom  

Emberek külső és belső jellemzése. 

Baráti kör. 

A tizenévesek világa: kapcsolat a kortársakkal, 

felnőttekkel. 

Női és férfi szerepek, ismerkedés, házasság. 

Ünnepek, családi ünnepek. 

Egyházi ünnepek és szövegek. 

Öltözködés, divat. 

Hasonlóságok és különbségek az emberek között, 

tolerancia, pl. fogyatékkal élők. 

Konfliktusok és kezelésük.  

Társadalmi szokások nálunk és a célországokban. 

Hittan: egyházi ünnepek és imádságok  

Környezetünk 

Az otthon, a lakóhely és környéke (a lakószoba, a 

lakás, a ház bemutatása). 

A lakóhely nevezetességei, szolgáltatások, 

szórakozási lehetőségek. 

Növények és állatok a környezetünkben. 

Környezetvédelem a szűkebb környezetünkben. 

Időjárás, éghajlat. 

Technika, életvitel és gyakorlat: fenntarthatóság, 

környezettudatosság otthon és a 

lakókörnyezetben, víz és energia- takarékosság, 

újrahasznosítás. 

 

Történelem, társadalmi és állampolgári 

ismeretek; hon- és népismeret: lakóhely és 

környék hagyományai, az én falum, az én 

városom. 

 

Biológia-egészségtan: élőhely, életközösség, 

védett természeti érték, változatos élővilág, az 

időjárás tényezői. 

 

Földrajz: településtípusok. 

Az iskola 

Saját iskolájának bemutatása (sajátosságok, például. 

szakmai képzés, tagozat). 

Tantárgyak, órarend, érdeklődési kör, tanulmányi munka. 

Az ismeretszerzés különböző módjai. 

A nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe, fontossága. 

Az internet szerepe az iskolában, a tanulásban. 

Az iskolai élet tanuláson kívüli eseményei. 

Iskolai hagyományok. 

Történelem, társadalmi, és állampolgári 

ismeretek: a tudás fogalmának átalakulása, a 

tanulás technikái, élethosszig tartó tanulás. 

 

Informatika: digitális tudásbázisok, könyvtári 

információs rendszerek. 

A munka világa 

Diákmunka, nyári munkavállalás. 

Technika, életvitel és gyakorlat: pályaorientáció 

és munka. 



Foglalkozások és a szükséges kompetenciák. 

Pályaválasztás, továbbtanulás vagy munkába állás.  

Önéletrajz, állásinterjú. 

Életmód 

Napirend, időbeosztás. 

Az egészséges életmód (a helyes és a helytelen 

táplálkozás, a testmozgás szerepe az egészség 

megőrzésében, testápolás). 

Életünk és a stressz. 

Ételek, kedvenc ételek, sütés-főzés. 

Étkezés családban, iskolai menzán, éttermekben, 

gyorséttermekben. 

Gyakori betegségek, sérülések, baleset. 

Gyógykezelés (orvosnál). 

Életmód nálunk és a célországokban. 

Függőségek (dohányzás, alkohol, internet, drog 

stb.). 

Technika, életvitel és gyakorlat: testi és lelki 

egészség, balesetek megelőzése, egészséges 

ételek. 

 

Biológia-egészségtan: testrészek, egészséges 

életmód, a betegségek ismérvei, fogyatékkal 

élők, betegségmegelőzés, elsősegély. 

 

Testnevelés és sport: a rendszeres testedzés 

hatása a szervezetre, relaxáció. 

Szabadidő, művelődés, szórakozás 

Szabadidős elfoglaltságok, hobbik. 

Színház, mozi, koncert, kiállítás stb. 

Sportolás, kedvenc sport, iskolai sport. 

Olvasás, rádió, tévé, számítógép, internet. 

Az infokommunikáció szerepe a mindennapokban. 

Kulturális és sportélet nálunk és a célországokban. 

Földrajz: más népek kultúrái 

 

Informatika: e-könyvek, médiatudatosság. 

 

Testnevelés és sport: táncok, népi játékok, 

példaképek szerepe, sportágak jellemzői. 

 

Dráma és tánc: a szituáció alapelemei, beszédre 

késztetés, befogadás, értelmezés, különböző 

kultúrák mítoszai, mondái. 

 

Vizuális kultúra: művészi alkotások leírása, 

értelmezése. 

Utazás, turizmus 

A közlekedés eszközei, lehetőségei, a tömegközle-

kedés, a kerékpáros közlekedés. 

Nyaralás itthon, illetve külföldön. 

Utazási előkészületek, egy utazás megtervezése, 

megszervezése. 

Az egyéni és a társas utazás előnyei és hátrányai. 

Szálláslehetőségek (camping, ifjúsági szállás, 

szálloda, bérelt lakás vagy ház, lakáscsere stb.).  

Turisztikai célpontok. 

Technika, életvitel és gyakorlat: közlekedési 

ismeretek, közlekedésbiztonság, 

fenntarthatóság, környezettudatosság a 

közlekedésben. 

 

Földrajz: a kulturális élet földrajzi alapjai, 

nyelvek és vallások, egyes meghatározó jellegű 

országok turisztikai jellemzői. 

Tudomány és technika 

Népszerű tudományok, ismeretterjesztés. 

A technikai eszközök szerepe a mindennapi életben. 

Az internet szerepe a magánéletben, a tanulásban és 

a munkában. 

 

Történelem, társadalmi és állampolgári 

ismeretek; fizika: tudománytörténeti jelentőségű 

felfedezések, találmányok. 

 

Informatika: számítógépen keresztül való 

kapcsolattartás, információ keresése, az 

informatikai eszközöket alkalmazó média 

megismerése, az elterjedt infokommunikációs 

eszközök előnyeinek és kockázatainak 

megismerése, a netikett alapjainak 

megismerése, élőszóval kísért bemutatók és 

felhasználható eszközeik. 

 



 

Javasolt fogalomkörök a 12. évfolyamra 

Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezése 
Létezés kifejezése  (ne pas) être, y a-t-il (encore)? il (n’)y a (pas / 

plus)  

se passer, se trouver, exister  

Cselekvések : plus-que parfait, subjonctif, függő 

beszéd; feltételes múlt  

il pleut, il fera beau, s'il neige nous allons sans les 

Alpes  

si tu voulais, tu pourrais, si j’avais su, je serais 

venu,  

fais venir un médecin, les vacances sont 

commencées,  

le travail terminé / n’ayant plus de travail, il rentre  

il écoute de la musique en travaillant, merci de 

m’avoir appelé, il a dit qu'il était malade, que 

Gauguin était né en Bretagne, que l'été prochain 

son ami viendrait le voir  

je lui dirai quand il sera arrivé  

Birtoklás kifejezése  (ne pas) avoir, le chat de Yasmine, il (n’)est (pas) 

à moi  

c’est le mien  

Térbeli viszonyok:  où? là, à, dans, sous/sur, derrière/devant, tout 

droit, à gauche / à droite, au milieu, à côté, en 

face, pas loin, tout près, partout, autour de, d’un 

côté, de l’autre côté, le long de, au bord de, 

quelque part, au bout (de), au fond (de), au 

sommet (de),aux environs (de), n’importe où, 

vers, au nord, dans l'ouest, d’où? de l’école au-

dessous de; au dessus de; par dessous; par-dessus  

Időbeli viszonyok  A quelle heure? quand? aujourd’hui, demain, hier, 

mardi prochain, en mai, maintenant, avant / après, 

tôt, tard, le week-end, dernier, ce matin, cet après-

midi, ce soir, en été, il y a, pendant, longtemps, à 

midi et demi, dans, à ce moment-là, depuis, en, 

seulement, quelquefois, toujours, d’habitude, une 

fois(par), autrefois, d’abord, puis, enfin, quand, 

avant / pendant que, en même temps que, jusqu'à 

ce que, il a dit qu'il était malade, que Gauguin était 

né en Bretagne, que l'été prochain son ami 

viendrait le voir : tantôt… tantôt,  

je lui dirai quand il sera arrivé  

Mennyiségi viszonyok  combien? 1000, beaucoup / peu / assez (de), pas 

de, gramme, kilo, bouteille, paquet, tranche, plus, 

moins,  

une douzaine, environ, à peu près, il fera X degré  

Minőségi viszonyok  quel âge? avoir X ans, jeune, comment? grand / 

petit, joli, gros / mince, faible / fort, beau/ /laid, 

sale/propre, timide, gentil / antipathique, modeste 

/ agressif, généreux / égoïste, blanc, facile / 

difficile, ennuyeux / intéressant, interdit, long, 

court, en bois / coton / laine / papier / plastique, en 

forme de, rond, rectangulaire, chaud / froid, cher / 

bon marché, vite, Marie est plus belle que son 

amie; Jean est moins gentil que Paul; Elle parle 



aussi bien l’anglais que l’allemand. ; il est rapide 

comme l’éclair de plus en plus; Plus…, plus…  

lentement,(très) bien / mal, mieux, bon / mauvais, 

meilleur, premier  

Esetviszonyok  je le regarde, tu lui demandes, ne le regarde pas, 

écris-lui, je ne le lui ai pas dit, je pense à eux  

Modalitás subjonctif, feltételes múlt, participe 

présent  

ouvre, ferme, écoute, je voudrais, tu dois, il faut 

que tu boives beaucoup d'eau, si tu voulais, tu 

pourrais,  

si j’avais su, je serais venu, fais venir un médecin, 

les vacances sont commencées,  

le travail terminé / n’ayant plus de travail, il rentre  

il écoute de la musique en travaillant  

Szövegösszetartó eszközök –ok- és következmény 

kifejezése  

un, une, des; le, la, l’, les; du, de la, de; mon, ma, 

mes, ton..., son..., ce, cet, cette, ces; je, tu, il / elle, 

nous, vous, ils /elles; moi, toi, lui, elle, nous, vous, 

eux, elles; en, y, on, quelqu’un, quelque chose, 

qui, que, où, dont, celui, celle, ceux, celles, et, 

mais, donc, alors, non plus, quand même, car, 

comme, pour, puisque, si, ainsi, cependant, même 

si, en effet, malgré que, bien que: or, d’ailleurs;  

 

 

 

Középszintű érettségi vizsga témakörei 

 

  

1. Személyes vonatkozások, család  

 - A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai)  

 - Családi élet, családi kapcsolatok  

 - A családi élet mindennapjai, otthoni teendők   

 - Személyes tervek  

 

2. Ember és társadalom  

 - A másik ember külső és belső jellemzése  

 - Baráti kör  

 - A tizenévesek világa: kapcsolat a kortársakkal, felnőttekkel  

 - Női és férfi szerepek  

 - Ünnepek, családi ünnepek  

 - Öltözködés, divat  

 - Vásárlás, szolgáltatások (posta)  

 - Hasonlóságok és különbségek az emberek között  

 

3. Környezetünk  

- Az otthon, a lakóhely és környéke (a lakószoba, a lakás, a ház bemutatása)  

 - A lakóhely nevezetességei, szolgáltatások, szórakozási lehetőségek 

 - A városi és a vidéki élet összehasonlítása  



 - Növények és állatok a környezetünkben  

 - Környezetvédelem a szűkebb környezetünkben: Mit tehetünk környezetünkért 

vagy a természet megóvásáért?  

 - Időjárás  

 

4. Az iskola  

- Saját iskolájának bemutatása (sajátosságok, pl. szakmai képzés, tagozat)  

 - Tantárgyak, órarend, érdeklődési kör,  

tanulmányi munka  

 - A nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe,  

fontossága  

 - Az iskolai élet tanuláson kívüli eseményei, iskolai hagyományok  

 

5. A munka világa  

- Diákmunka, nyári munkavállalás  

 - Pályaválasztás, továbbtanulás vagy munkába állás  

 

6. Életmód 

 - Napirend, időbeosztás  

 - Az egészséges életmód (a helyes és a helytelen táplálkozás, a testmozgás 

szerepe az egészség megőrzésében, testápolás)  

 - Étkezési szokások a családban  

 - Ételek, kedvenc ételek  

 - Étkezés iskolai menzán, éttermekben, gyorséttermekben  

 - Gyakori betegségek, sérülések, baleset   

 - Gyógykezelés (háziorvos, szakorvos, kórházak)  

 

7. Szabadidő, művelődés, szórakozás  

 - Szabadidős elfoglaltságok, hobbik  

- Színház, mozi, koncert, kiállítás stb.  

 - Sportolás, kedvenc sport, iskolai sport 

 - Olvasás, rádió, tévé, videó, számítógép, internet  

 - Kulturális események  

 

8. Utazás, turizmus  

 - A közlekedés eszközei, lehetőségei, a tömegközlekedés  

 - Nyaralás itthon, illetve külföldön  

 - Utazási előkészületek, egy utazás megtervezése, megszervezése  

 - Az egyéni és a társas utazás előnyei és hátrányai  

 

9. Tudomány és technika  

 - Népszerű tudományok, ismeretterjesztés  

 - A technikai eszközök szerepe a mindennapi életben 



 

Idegen nyelvi fakultáció 

11. 12. évfolyam 

Tematika és követelmények 

A heti két óra célja a nyelvtani rendszerezés valamint a négy nyelvi alapkészség (az olvasott 

illetve hallott szöveg értése, beszéd- és íráskészség) fejlesztése, a diákok felkészítése az emelt 

szintű érettségire.  

Az alábbi táblázatban összevethető a nyelvtudás szintjeinek meghatározása az Európa Tanács 

és kétszintű érettségi összeállítói szerint. Az érettségi vizsgaszintek az Európa Tanács 

skálájának két-két nyelvi szintjét fogják át: középszinten az A2-B1 szinteket, emelt szinten a 

B2-C1 szinteket. A táblázat a magasabb szintű követelményt mutatja. 

Európa Tanács  Érettségi vizsga 

 C2 Mesterszint   

 C1 Haladószint  Emelt szint  

 B2 Középszint                             (a középfokú nyelvvizsga szintje) 

 B1 Küszöbszint  Középszint  

 A2 Belépőszint   

 A1 Minimumszint   

A középszintű érettségi követelményein túl az alábbi készségek kialakítása és fejlesztése 

képzi a fakultációs foglalkozások anyagát: 

Nyelvhelyesség 

A diák képes 

 változatos nyelvtani szerkezetek és lexikai elemek mondatokba illesztésére 

(felismerés, kiegészítés, létrehozás), 

 a nyelvtani és lexikai szerkezetek nyelvileg pontos használatára komplex szövegekben 

is 

Hallott szöveg értése  

A diák képes 

 megérteni az adott álláspont mellett és ellen szóló érveket,  

 felismerni a szöveg hangnemét, következtetni a beszélők egymáshoz való viszonyára 

Íráskészség 

A diák képes  



 az összetettebb gondolatmenetnek megfelelő igényes mondatszerkesztéssel szöveget 

alkotni, 

 a szöveget az összetettebb gondolatmenetnek megfelelően igényesen megszerkeszteni, 

 gondolatait nyelvhelyességi szempontból pontosan kifejezni, 

 álláspontját, érvrendszerét következetesen, összetetten, árnyaltan kifejteni 

 az alábbi műfajokban árnyalt szövegek alkotására: 

- magánlevél 

 - hivatalos levél, 

 - olvasói levél, 

 - önéletrajz, 

 - pályázat, 

 - cikk diákújság számára. 

Beszédkészség 

A diák képes 

 gondolatait árnyaltan kifejezni, álláspontját, érvrendszerét következetesen, 

folyamatosan, összetetten kifejteni, 

 olyan kiejtéssel, hanglejtéssel és tempóban beszélni, hogy beszéde jól érthető legyen, 

 változatos kommunikációs stratégiákat alkalmazni (pl. a kompenzációs stratégiák 

hatékony alkalmazása), 

 gondolatait nyelvhelyességi szempontból pontosan kifejezni, 

 az összetettebb gondolatmenetnek megfelelő igényes mondatszerkesztéssel beszélni 

 önálló gondolatait kifejezni a középszintű érettségi alaptémakörein túl, többek között 

az alábbi témakörökben: 

 A család szerepe az egyén és a társadalom életében 

 Családi munkamegosztás, szerepek a családban, generációk együttélése 

 Előítéletek, társadalmi problémák és azok kezelése 

 Az ünnepek fontossága az egyén és a társadalom életében 

 Társadalmi viselkedésformák 

 A művészet szerepe a mindennapokban 

 A könyvek, a média és az internet szerepe, hatásai 

 A lakóhely és környéke fejlődésének problémái 

 A környezetvédelem lehetőségei és problémái 

 Iskolatípusok és iskolarendszer Magyarországon és más országokban 

 A munkavállalás körülményei, lehetőségei itthon és más országokban, 

divatszakmák 

 Az étkezési szokások hazánkban és más országokban 

 A motorizáció hatása a környezetre és a társadalomra 

 Az idegenforgalom jelentősége 



 A tudományos és technikai fejlődés pozitív és negatív hatása a társadalomra, 

az emberiségre 

 A kulturált étkezés feltételei, fontossága 

 

Értékelés - számonkérés 

  a tanuló tanulmányi munkájának írásban, szóban vagy gyakorlatban történő  

  ellenőrzési és értékelési  módja 

   - az iskolai beszámoltatások és számonkérés rendje 

   - a felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának elvei és  

   korlátai 

- a számonkérés következetes és folyamatos: 

Irásban: 

  - rövid írásbeli egy-egy anyagrész ellenőrzésére, komplexebb feladatok illetve átfogó,  

  több  anyagrészt tartalmazó számonkérés 

  - törekszünk a változatos formára, a négy alapkészség elsajátításának ellenőrzésére  

 előretekintve az érettségire 

  - figyelünk arra, hogy lehetőleg életszerű szituációkban és valós kommunikációs 

  helyzetekben kérjük számon a tananyagot 

  - fontosnak tartjuk a fokozatosságot és a számonkérés során is szem előtt tartjuk az 

 önállóságra nevelést és a rendszeres tanulásra szoktatást   

  - írásban az év folyamán – az óraszámtól és a tananyagtól függően 3-4 nagydolgozatot    

  és 4-6 egyéb dolgozatot tervezünk 

Szóban: 

  - a nyelvtanulás kezdő szakaszában fontosnak tartjuk a memoritereket illetve az  

  alapvető nyelvtani és lexikai kifejezések számonkérését 

  - a későbbiek során előbb az otthoni felkészülés és feldolgozás alapján elmondott majd  

  az ismeretek és a szókincs bővülésével teljesen önálló feleleteket kérünk számon 

- az értékelés  
  - a tanuló munkáját érdemjegyekkel értékeljük előre tisztázott kritériumok alapján 

  - az értékelés során törekszünk arra, hogy motiváljuk vele a diákot, kitartó, önálló  

   munkára ösztönözzük, de  rámutassunk hiányosságaira is 

  - az értékelés során figyelembe vesszük mind a tanórai mind a tanórán kívüli  

  teljesítményt (verseny, projektmunka, szorgalmi feladat, minőségi házi feladat, 

  kutatómunka, kiselőadás, pályázat stb.) 

  - értékeljük a rendszeres órai munkát (kisjegyek, pontok stb.) 

  - az értékelés során igyekszünk erősíteni a diákokban a tudás megszerzésében, 

  megtartásában és fejlesztésében meglevő egyéni felelősséget és pozitív példákkal  

  segítjük őket a jövőjük építésében (továbbtanulási esélyek, kiemelt munkavégzési 

  illetve pályázati lehetőség) 

  - fontosnak tartjuk, hogy sikerélményük legyen és hogy érezzék a jól használható  

  tudás örömét 

 

 

 

Számszerűsítve: 



Rövid írásbeli munka: 

              90%       - jeles 

              80%       - jó 

              60%       - közepes 

              40%       - elégséges 

              39%       - elégtelen 

Témazáró: 

              80%       - jeles 

              60%       - jó 

              50%       - közepes 

              30%       - elégséges 

              29%       - elégtelen 

 

 

 

- a felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának elvei és korlátai 

 

- az otthoni felkészülésre törekszünk változatos, érdekes és értelmes – kihívást jelentő – 

feladatokat adni 

- ennek során fontos a négy készség fejlesztése, a hatékony és  önálló tanulásra ösztönzés  

- a folyamat középpontjában a cselekvő tanulók állnak, akik az idegen nyelv segítségével 

kommunikatív feladatokat oldanak meg 

- fontos, hogy valós feladatokat kapjanak, amelyek segítségével a tudásukat az iskolán kívül is  

hasznosíthatják 

- a feladatok megoldása során kialakíthatják önálló tanulási stratégiájukat, amely nagyon 

fontos az egész életen át tartó tanulás miatt 

- a házi feladatok esetében egyre nagyobb szerepet kap az ITK eszközök használata, amelyek 

segítségével lehetővé válik az önálló tanulás képességének kialakítása, az autentikus 

szövegek, a direkt és indirekt nyelvtanulási lehetőségek kiaknázásával 

- az internet lehetővé teszi – többek között – a nyelvtanulás élményszerűvé válását illetve a 

tanultak hasznosítását (online-feladatok, blog írás, csevegés, fórumozás stb) 

- a házi feladatok mennyiségének meghatározásakor figyelembe vesszük a többi tantárgy 

követelményeit és a diákok terhelhetőségét 

 


