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Célok és feladatok 

A korszerű idegennyelv-oktatás elsődleges célja – a második élő idegen nyelvből is – 

a tanuló nyelvi cselekvőképességének kiterjesztése. Nyelvtudása segítse, hogy személyes és 

szakmai életében egyéni céljait elérhesse, saját gondolatait kifejezhesse, és mind valódi, mind 

pedig digitális térben idegen nyelven ismereteket szerezzen, valamint kommunikáljon. A 

második idegen nyelv tanításánál is törekedni kell arra, hogy a tanuló megismerje és használja 

a kommunikációs kompetencia tágabb összefüggéseit: a nyelvi elemek, a jel- és 

szabályrendszerek, valamint a nyelvhasználati stílusok és regiszterek társadalmilag elfogadott 

változatait.  

A második idegen nyelv tanítása a 9–12. évfolyamon szervesen épül a korábbi 

évfolyamokon megkezdett anyanyelvi fejlesztésre, annak eredményeire, valamint az első élő 

idegen nyelv tanulása során szerzett tapasztalatokra, és a kialakult tanulási stratégiákra. 

Továbbra is fontos szerepet játszik a nyelvtanulás iránti motiváció fenntartása és erősítése, 

ugyanakkor egyre inkább középpontba kerül a valós élethelyzetekben, valamint a 

pályaválasztás és a továbbtanulás során felhasználható nyelvtudás és a nyelvi tudatosság. 

 

 

Kapcsolódás a kompetenciákhoz 

A tanulás kompetenciái: Az idegen nyelvek tanulása során fejlődik a tanuló 

memóriája, a korábban tanult elemek felidézését és rendszerezését igénylő tanulási 

teljesítménye. A tanuló képessé válik a nyelvtanulási stratégiák felismerésére és ezek 

alkalmazására, ez pedig hasznosul más tantárgyak esetében is.  

A kommunikációs kompetenciák: A nyelvórai tevékenységek képessé teszik a 

tanulót arra, hogy az élő idegen nyelven árnyaltan fejezze ki, objektíven támassza alá, 

szemléltesse gondolatait, hallgassa meg társait, társaival közösen hozzon döntéseket, 

formáljon véleményt, információt és tudást osszon meg. Képekre, ábrákra, hanganyagokra, 

szövegekre idegen nyelven utal, azokra vonatkozóan véleményt fogalmaz meg és állást foglal, 

s ezeket felhasználva, párban vagy csoportban további kommunikációs feladatokat old meg.  

A digitális kompetenciák: Az információs és kommunikációs technológiák (IKT) 

minden eddiginél több lehetőséget biztosítanak a nyelvtanulóknak és tanároknak a célnyelvvel 

és célnyelvi közösséggel kialakítható közvetlen kapcsolatra. Az IKT jelentősen növelheti a 

nyelvtanítás és nyelvtanulás eredményességét, közvetlen hozzáférést biztosítva a célnyelvi 

kultúrához, azaz lehetővé teszi autentikus célnyelvi modellek keresését és felhasználását. Az 

IKT a korszerű nyelvoktatás, a differenciálás kiváló eszköze lehet.  Az idegen nyelvek 

tanulása során a tanuló úgy használja a digitális eszközöket, forrásokat és mobiltelefonos 

applikációkat, hogy a célnyelv jellemző kifejezéseit és pragmatikáját megfelelően alkalmazza, 

valamint saját fejlődését és tanulását támogassa.  

A matematikai, gondolkodási kompetenciák: Az idegen nyelv tanulása során a 

tanulónak több szempontból fejlődik a gondolkodása, mely során egyre több nyelvi elemet 

képes felismerni, felidézni, az egymásra épülő elemeket logikusan elrendezni és alkalmazni.  

A személyes és társas kompetenciák: A társas kompetenciák fejlődéséhez 

hozzájárulnak a nyelvórákon gyakran párban vagy csoportban végzett feladatok, valamint 



egyéb, kooperáción alapuló tanulási tevékenységek is, melyek során fejlődik együttműködési 

készsége, kitartása, cél- és feladattudata.  

A kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: Az idegen 

nyelv tanulása során a tanuló nyitottá válik a saját országa, nemzete és más népek 

történelmére, kultúrája közötti eltérésekre, elfogadja a különbségeket, magabiztosságát az 

anyanyelvi kötődés és az a mérlegelő, toleráns gondolkodásmód határozza meg, amely teret 

ad a kreatív, alkotó jellegű önkifejezésnek. A korszerű nyelvtanítás szükségszerűen magában 

foglalja a tanuló életkorának megfelelő alkotó tevékenységeket és az alkotással kapcsolatos 

tartalmakat. 

Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A kompetencia fejlesztése 

valós nyelvi célok és helyzetek idegen nyelven történő leképezésével valósul meg. Egy nyelvi 

feladat megoldása közben a tanuló együttműködik, hagyományos és digitális forrásokat 

használ, kommunikál, problémát vitat meg, döntéseket hoz, ezekről beszámol, és mindezek 

felkészítik a munkavállalásra.  

 

 

A tananyag feldolgozásánál alkalmazott módszerek 

Az idegennyelv-tanítás tevékenység- és tanulóközpontú, vagyis a tanuló számára 

olyan életkorának, illetve érdeklődésének megfelelő szituációkat teremt, amelyekben a 

nyelvet eszközként hatékonyan használja, a nyelvi funkciókat kommunikációs szándékának 

megfelelően alkalmazza, és birtokában van a megfelelő szókincsnek. 

Fontos a nyelvoktatásban az interdiszciplináris szemlélet, mely épít a más tantárgyak 

keretében szerzett előzetes tudásra, képes új kapcsolódási pontok kialakítására, az idegen 

nyelven megszerzett ismeretekkel pedig gazdagítja más tantárgyak tanulását. 

Projektfeladatok, információgyűjtés a szaktantárgyhoz, internetes kutatómunka, mind-mind 

történhet idegen nyelven is, felkészítve a tanulót a munka világában zajló információcserére. 

A hosszú távon fenntartható nyelvi fejlődés érdekében kiemelten fontos, hogy a 

tanórán kívüli nyelvhasználati és nyelvtanulási tevékenységekre is építsünk, és erre a tanulót a 

nyelvórán egyre nagyobb mértékben fel kell készíteni.  

A nyelvtanuló aktív, önálló, önszabályozó nyelvtanulóvá válása elengedhetetlen 

feltétele az élethosszig tartó tanulás megalapozásának is. Fejlesztéséhez a második idegen 

nyelv tanulása során szükség van az első idegen nyelv kapcsán már megismert tanulási 

stratégiák további alkalmazására és fejlesztésére, az önálló tanulás megtapasztalásában való 

útmutatásra, valamint az önértékelés és a társértékelés alkalmainak folyamatos 

megteremtésére. 

A nyelvtanítás folyamatában feltétlenül szükséges, hogy a tanuló a digitális tartalmak 

feldolgozásához segítséget kapjon. Az iskolai és az otthon elvégzendő feladatoknak 

köszönhetően a diák egyre inkább képes arra, hogy digitális eszközökön keresztül is 

megértsen és létrehozzon szöveget, valamint interakciót folytasson és tartalmat közvetítsen 

idegen nyelven.  

A második élő idegen nyelvi órák során, valamint az iskolán kívüli célnyelvi 

tevékenységek által a nyelvtanuló részesévé válhat egy újabb kultúrának, kapcsolatot 

teremthet a célnyelven beszélőkkel, ilyen módon a saját és más kultúrákkal szembeni 

tudatossága fejlődik.  



A nyelvtanulásban a valódi kommunikációs szituációknak és a valós nyelvi 

cselekvéseknek az alapja az idegen nyelvű autentikus szöveg, mely a nyelvtanuló számára 

mind tartalmi, mind pedig nyelvi és kognitív szempontból is releváns. A jól megválasztott, 

megbízható tananyag nagy segítség tanárnak és tanulónak egyaránt, és a tanulási folyamat 

sikeressége szempontjából meghatározó lehet. A nevelési-oktatási szakasz egyik legfontosabb 

célja a szövegkompetencia, azaz a szövegekkel való munka tudatos fejlesztése.  

A motiváció fenntartása és erősítése érdekében a nyelvórát a pozitív, stresszmentes, jó 

hangulatú tanulási környezet jellemzi, amelyben a tanuló életkori sajátosságainak megfelelő, 

érdekes, nyelvi és kognitív szempontból is kihívást jelentő feladatokat old meg. A változatos 

munkaformák, a projektmunkák, a kooperatív tanulási technikák alkalmazása, valamint az 

irányító tanári és a tanulótársi visszajelzések, a különféle értékelési formák a második idegen 

nyelv esetében is segítik a tanulót abban, hogy továbbra is szívesen és örömmel vegyen részt 

a tanórai feladatokban. 

 

 

A tanulók munkájának értékelése 

Az értékelés egyik alapvető funkciója, hogy motiválja a tanulót az idegen nyelv 

tanulásában. Ezért az értékelésben hangsúlyos szerepet kap a pozitív visszacsatolás. Fontos 

továbbá, hogy a tanuló maga is egyre inkább képessé váljon saját eredményeinek, 

eredményességének értékelésére mind a tanóra, mind a tanórán kívül folytatott idegen nyelvi 

kommunikáció során.  

Az értékelés további alapvető funkciója, hogy visszajelzést adjon arról, a tanuló a 

készségfejlesztés területén az adott időpontban (a tanév közben folyamatosan vagy a tanév 

végén) éppen hol tart. Visszajelzés a tanulónak (és a szülőnek), hogy melyek az erős és 

gyenge pontjai, milyen attitűd jellemzi a nyelvtanuláshoz való viszonyát, honnan meríthet 

önbizalmat, illetve mire kell még energiát fordítania. 

Fontos, hogy az értékelés rendszeres legyen, tartalmazzon formális (pl. dolgozat) és 

nem formális (pl. órai munka) elemeket is. Az értékelés során is ügyelni kell a differenciálás 

elvére, például külön feladatokkal ösztönözhetjük a motiváltabb tanulókat. 

 



Az első nevelési-oktatási szakasz (9–10. évfolyam) 

A kerettanterv a nevelési-oktatási folyamatot kétéves képzési szakaszokra bontja, és 

ezekhez rendeli hozzá a minden tanuló számára kötelező minimumszinteket. A közműveltségi 

elemeket a tantárgy egyedi jellemzői miatt azok a nyelvi szintek és kompetenciák testesítik 

meg, amelyeket a nemzetközi gyakorlatban és az érettségi követelményrendszerben 

mérceként használt Közös Európai Referenciakeret (KER) határoz meg.  

Az első nevelési-oktatási szakasznak (9–10. évfolyam) az a fő célja, hogy a tanuló 

megismerkedjen az olasz nyelv alapvető szerkezeteivel, alapszókincsével, és korábbi 

nyelvtanulási tapasztalatai segítségével a második idegen nyelvből is fejleszthesse 

kommunikatív és interkulturális kompetenciáját.  Fontos, hogy a nyelvtanulás az idegen 

nyelvi tartalmakon keresztül ébressze fel a tanulóban a világ megismerésének igényét, az 

ismeretek, a tudás átadásának lehetőségét, a kreatív, felelősségteljes gondolkodást, az 

önkifejezési vágyat, a nemzeti és az interkulturális tudatosságot, valamint a digitális 

kompetenciák kialakítását. Nyelvtudásának fejlődésével egy időben a tanuló ebben a 

szakaszban is tovább halad az önálló, tudatos nyelvhasználóvá válás útján.  

Az egyre összetettebbé váló tartalmak megértésének, elsajátításának és használatának 

érdekében a diák sokféle, érdekes, kihívást jelentő feladatot old meg a nyelvórákon. A 

változatos munkaformák lehetőséget biztosítanak arra, hogy együtt dolgozzon társaival, 

például projektmunkákban, kiselőadásokban, vitafórumokon, és ezek során használja 

kreativitását, problémamegoldó gondolkodását, illetve, hogy kifejtse véleményét 

hagyományos és digitális csatornákon keresztül is.  

Az első nevelési-oktatási szakaszban a tanuló különböző szövegtípusokkal, 

olvasmányokkal ismerkedik meg. A gondosan kiválasztott, lehetőség szerint autentikus 

szövegek feldolgozása során fejlődik szövegalkotási, szövegértési, valamint interakciós 

készsége. A 9. évfolyam végére a tanuló megközelíti a KER szerinti A1, a 10. évfolyam 

végére eléri az A1+ szintet. 

A nevelési-oktatási szakaszhoz tartozó nyelvi funkciókat, elemeket, struktúrákat és 

témákat a tanulók a szakasznak megfelelő nyelvi szinten tanulják. Az egyes funkciók, elemek, 

struktúrák és témakörök bizonyos elemei újra és újra megjelennek, lehetőséget adva arra, 

hogy a korábban megszerzett ismeretek újabb nézőpontból kerüljenek feldolgozásra, és így 

mélyüljenek, illetve új részletekkel bővüljenek. 

 

 

9. évfolyam 
 

Heti óraszám: 4 óra.  

 

Nyelvi funkciók: 

− köszönési formák (üdvözlés és elköszönés) értelmezése és kifejezése (Ciao, 

Buongiorno, Buonasera, Arrivederci, stb.) 

− köszönet kifejezése (Grazie, Grazie mille, stb.) 

− köszönetre történő reakció megfogalmazása (Prego, Di niente, stb.) 

− megszólítás kifejezése (Scusa, Scusi, stb.) 

− bemutatkozás megfogalmazása (Mi chiamo, stb.) 



− információkérés, információadás (Che ore sono?, Come si va alla stazione?, Quando 

parte il treno?, stb.) 

− hogylét iránti érdeklődésre történő reakció kifejezése (Come stai?, Sto bene, grazie., 

stb.) 

− bocsánatkérés értelmezése és annak kifejezése (Scusa, Scusi, Mi dispiace, stb.) 

− bocsánatkérésre történő reakció megfogalmazása (Nessun problema, Non c’è 

problema, stb.) 

− jókívánságok kifejezése (Auguri, In bocca al lupo, stb.) 

− főbb ünnepekhez kapcsolódó szófordulatok (Buon compleanno, Buon Natale, stb.) 

− megszólítás és elköszönés kifejezése írott, személyes szövegekben, pl. baráti levélben 

és e-mailben (Caro/a, Con un caro saluto, stb.) 

− véleménykérés és arra reagálás (Che ne pensi?, Secondo me, stb.) 

− tetszés, illetve nemtetszés kifejezése (Mi piace, Non mi piace, stb.) 

− dolgok, személyek megnevezése, rövid/egyszerű jellemzése (Che cos’è?, Chi è?, 

Com’è?, Questo/a è…, Lui/Lei è…, stb.) 

− igenlő vagy nemleges válasz kifejezése (Sì, No, stb.) 

− tudás, illetve nem tudás kifejezése (Lo so, Non lo so, stb.) 

− nem értés megfogalmazása (Non capisco.) 

− visszakérdezés kifejezése nem értés esetén (Scusa, Scusi, Potresti ripetere?, stb.) 

− alapvető érzések kifejezése (Sono contento/a, Sono triste, Sono stanco/a, Ho fame, 

stb.) 

− betűzés (Come si scrive?, A come Ancona…) 

− utasítások értelmezése és azokra történő reakció kifejezése (Aprite il libro…, Ascoltate 

il dialogo…, stb.) 

− akarat, kívánság kifejezése (Voglio, Vorrei, stb.) 

− bánat / bosszúság kifejezése (Sono triste, Sono arrabbiato, stb.) 

− öröm kifejezése (Sono lieto, Sono felice, stb.) 

− elégedettség / elégedetlenség kifejezése (Sono contento/a, Non sono soddisfatto/a, 

stb.) 

− elismerés és dicséret kifejezése (Bravo/a, Sei grande, stb.) 

− ítélet, kritika kifejezése (Non è corretto, Non è giusto, Non va bene, stb.) 

− felkérés lassúbb, hangosabb beszédre (Parla più lentamente, Parla ad alta voce, stb.) 

− sajnálat kifejezése (Mi dispiace) 

− meghívás és arra történő reakció kifejezése (Ti invito a…, Vuoi venire?, Certo, grazie, 

Mi dispiace, ma…, stb.) 

− kérés és arra reagálás (Puoi prestarmi…., Ecco, stb.) 

− javaslat és arra reagálás (Andiamo al cinema?, Non ho voglia, stb.) 

− kínálás és arra történő reakció kifejezése (Vuoi un po’ di…?, Sì, grazie, No, grazie, 

stb.) 

 

 

Nyelvi elemek, struktúrák: 

− helyesírás és kiejtés (ortografia e pronuncia) 

− a főnevek neme és száma (il genere e il numero dei sostantivi) 

− melléknevek használata és fokozása (l’uso e i gradi degli aggettivi) 

− hasonlító szerkezetek (comparativi) 

− határozott és határozatlan névelők (articoli determinativi e indeterminativi) 

− tőszámnevek és sorszámnevek (numeri cardinali e ordinali) 



− mutató névmások (pronomi dimostrativi) 

− cselekvés, történés, létezés kifejezése jelen időben (presente indicativo, stare + 

gerundio) 

− cselekvés, történés, létezés kifejezése múlt időben (passato prossimo, imperfetto) 

− a participio passato egyeztetése tárgyesetben álló hangsúlytalan névmásokkal 

(l’accordo del participio passato con l’oggetto diretto) 

− a módbeli segédigék használata passato prossimóban (il passato prossimo dei verbi 

modali) 

− a tegező felszólítás (imperativo informale) 

− térbeli viszonyok, helyhatározók (avverbi di luogo) 

− időbeli viszonyok, időhatározók (avverbi di tempo, avverbi di frequenza) 

− modalitás, módbeli segédigék (i verbi modali) 

− személytelen szerkezetek: pl. időjárással kapcsolatos kifejezések (fa freddo, fa caldo, 

stb.) 

− tagadás (No, non, stb.) 

− igei vonzatok és prepozíciók (preposizioni semplici e articolate)  

− határozószavak (bene, male) 

− tárgyesetben és részes esetben álló, hangsúlytalan személyes névmások (pronomi 

diretti e indiretti) 

− szövegösszetartó eszközök: mutató névmások (pronomi dimostrativi), birtokos 

névmások (aggettivi e pronomi possessivi), kötőszavak (e, o, ma, inoltre, stb.), stb. 

− egyszerű mondatok: kijelentő és kérdő mondatok (frasi semplici: proposizioni 

enunciative e interrogative) 

 

 

Témakörök 

Témakör Javasolt óraszám 

Személyes vonatkozások, család (pl. személyek jellemzése, családi 

viszonyok, családi élet) 
15 

Mindennapok (pl. napirend, időbeosztás) 10 

Iskola, tanulmányok (pl. tanterem, órarend, tantárgyak, 

nyelvtanulás, iskolai élet)  
15 

A munka világa (pl. foglalkozások, munkahely) 10 

Étkezés (pl. kedvenc ételek, étkezés otthon, bárban, étteremben) 15 

Utazás, turizmus (pl. szállások, közlekedési eszközök, tájékozódás 

városban) 
15 

Környezetünk (pl. otthon, lakás, vidéki és városi élet, időjárás) 15 

Szabadidő, művelődés, szórakozás (pl. szabadidő eltöltése, hobbik) 10 

Öltözködés, divat (pl. ruhák, vásárlás ruhaboltban) 15 

Gyakorlás, rendszerezés, ismétlés 16 

Összes óraszám: 136 

 



Tanulási eredmények  

A témakörök tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz első évének 

végére: 

− elmeséljen rövid, személyes történetet egyszerű nyelvi eszközökkel, önállóan, a 

cselekményt lineárisan összefűzve; 

− rövid, egyszerű, összefüggő szövegeket írjon a tanult nyelvi szerkezetek felhasználásával 

az ismert szövegtípusokban, az adott tématartományban; 

− értelmezzen életkorának megfelelő nyelvi helyzeteket hallott szöveg alapján;  

− kommunikációt kezdeményezzen egyszerű hétköznapi témában, a beszélgetést kövesse, 

egyszerű nyelvi eszközökkel fenntartsa és lezárja; 

− az életkorának megfelelő mindennapi helyzetekben a tanult nyelvi eszközökkel 

megfogalmazott kérdéseket tegyen fel, és válaszoljon a hozzá intézett kérdésekre; 

− ismerős és gyakori alapvető helyzetekben, akár telefonon vagy digitális csatornákon is, 

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

 

 

Fejlesztési feladatok és ismeretek: 

− az adott témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete;  

− az adott témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete;   

− az adott témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete; 

− az adott témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete;  

− az adott témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete;  

− az adott témakörre jellemző alapvető fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete;  

− személyes környezethez tartozó egyszerű információk átadása egyszerű nyelvi 

elemekkel; 

− az életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók használata; 

− alapvető érzések begyakorolt állandósult nyelvi fordulatok segítségével történő átadása. 

 

 

Javasolt értékelési módszerek:  

− rendszeres írásbeli és szóbeli számonkérés (pl. szódolgozatok és témazáró 

dolgozatok);  

− órai munka értékelése; 

− szorgalmi feladatok értékelése; 

− projektmunkák értékelése. 

 

 



10. évfolyam 
 

Heti óraszám: 4 óra.  

 

Nyelvi funkciók: 

− köszönési formák (üdvözlés és elköszönés) értelmezése és kifejezése (Ciao, 

Buongiorno, Buonasera, Arrivederci, stb.) 

− köszönet kifejezése (Grazie, Grazie mille, stb.) 

− köszönetre történő reakció megfogalmazása (Prego, Di niente, stb.) 

− megszólítás kifejezése (Scusa, Scusi, stb.) 

− bemutatkozás megfogalmazása (Mi chiamo, stb.) 

− információkérés, információadás (Che ore sono?, Come si va alla stazione?, Quando 

parte il treno?, stb.) 

− hogylét iránti érdeklődésre történő reakció kifejezése (Come stai?, Sto bene, grazie., 

stb.) 

− bocsánatkérés értelmezése és annak kifejezése (Scusa, Scusi, Mi dispiace, stb.) 

− bocsánatkérésre történő reakció megfogalmazása (Nessun problema, Non c’è 

problema, stb.) 

− jókívánságok kifejezése (Auguri, In bocca al lupo, stb.) 

− főbb ünnepekhez kapcsolódó szófordulatok (Buon compleanno, Buon Natale, stb.) 

− megszólítás és elköszönés kifejezése írott, személyes szövegekben, pl. baráti levélben 

és e-mailben (Caro/a, Con un caro saluto, stb.) 

− véleménykérés és arra reagálás (Che ne pensi?, Secondo me, stb.) 

− tetszés, illetve nemtetszés kifejezése (Mi piace, Non mi piace, stb.) 

− dolgok, személyek megnevezése, rövid/egyszerű jellemzése (Che cos’è?, Chi è?, 

Com’è?, Questo/a è…, Lui/Lei è…, stb.) 

− igenlő vagy nemleges válasz kifejezése (Sì, No, stb.) 

− tudás, illetve nem tudás kifejezése (Lo so, Non lo so, stb.) 

− nem értés megfogalmazása (Non capisco.) 

− visszakérdezés kifejezése nem értés esetén (Scusa, Scusi, Potresti ripetere?, stb.) 

− alapvető érzések kifejezése (Sono contento/a, Sono triste, Sono stanco/a, Ho fame, 

stb.) 

− betűzés (Come si scrive?, A come Ancona…) 

− utasítások értelmezése és azokra történő reakció kifejezése (Aprite il libro…, Ascoltate 

il dialogo…, stb.) 

− akarat, kívánság kifejezése (Voglio, Vorrei, stb.) 

− bánat / bosszúság kifejezése (Sono triste, Sono arrabbiato, stb.) 

− öröm kifejezése (Sono lieto, Sono felice, stb.) 

− elégedettség / elégedetlenség kifejezése (Sono contento/a, Non sono soddisfatto/a, 

stb.) 

− elismerés és dicséret kifejezése (Bravo/a, Sei grande, stb.) 

− ítélet, kritika kifejezése (Non è corretto, Non è giusto, Non va bene, stb.) 

− felkérés lassúbb, hangosabb beszédre (Parla più lentamente, Parla ad alta voce, stb.) 

− sajnálat kifejezése (Mi dispiace) 

− meghívás és arra történő reakció kifejezése (Ti invito a…, Vuoi venire?, Certo, grazie, 

Mi dispiace, ma…, stb.) 

− kérés és arra reagálás (Puoi prestarmi…., Ecco, stb.) 



− javaslat és arra reagálás (Andiamo al cinema?, Non ho voglia, stb.) 

− kínálás és arra történő reakció kifejezése (Vuoi un po’ di…?, Sì, grazie, No, grazie, 

stb.) 

 

 

Nyelvi elemek, struktúrák: 

− helyesírás és kiejtés (ortografia e pronuncia) 

− a főnevek neme és száma (il genere e il numero dei sostantivi) 

− melléknevek használata és fokozása (l’uso e i gradi degli aggettivi) 

− hasonlító szerkezetek (comparativi) 

− határozott és határozatlan névelők (articoli determinativi e indeterminativi) 

− tőszámnevek és sorszámnevek (numeri cardinali e ordinali) 

− mutató névmások (pronomi dimostrativi) 

− cselekvés, történés, létezés kifejezése jelen időben (presente indicativo, stare + 

gerundio) 

− cselekvés, történés, létezés kifejezése múlt időben (passato prossimo, imperfetto) 

− a participio passato egyeztetése tárgyesetben álló hangsúlytalan névmásokkal 

(l’accordo del participio passato con l’oggetto diretto) 

− a módbeli segédigék használata passato prossimóban (il passato prossimo dei verbi 

modali) 

− a tegező felszólítás (imperativo informale) 

− térbeli viszonyok, helyhatározók (avverbi di luogo) 

− időbeli viszonyok, időhatározók (avverbi di tempo, avverbi di frequenza) 

− modalitás, módbeli segédigék (i verbi modali) 

− személytelen szerkezetek: pl. időjárással kapcsolatos kifejezések (fa freddo, fa caldo, 

stb.) 

− tagadás (No, non, stb.) 

− igei vonzatok és prepozíciók (preposizioni semplici e articolate)  

− határozószavak (bene, male) 

− tárgyesetben és részes esetben álló, hangsúlytalan személyes névmások (pronomi 

diretti e indiretti) 

− szövegösszetartó eszközök: mutató névmások (pronomi dimostrativi), birtokos 

névmások (aggettivi e pronomi possessivi), kötőszavak (e, o, ma, inoltre, stb.), stb. 

− egyszerű mondatok: kijelentő és kérdő mondatok (frasi semplici: proposizioni 

enunciative e interrogative) 

 

 

Témakörök 

Témakör Javasolt óraszám 

Személyes vonatkozások, család (pl. személyek jellemzése, családi 

viszonyok, családi élet) 
15 

Mindennapok (pl. napirend, időbeosztás) 10 

Iskola, tanulmányok (pl. tanterem, órarend, tantárgyak, 

nyelvtanulás, iskolai élet)  
15 

A munka világa (pl. foglalkozások, munkahely) 10 



Étkezés (pl. kedvenc ételek, étkezés otthon, bárban, étteremben) 15 

Utazás, turizmus (pl. szállások, közlekedési eszközök, tájékozódás 

városban) 
15 

Környezetünk (pl. otthon, lakás, vidéki és városi élet) 15 

Szabadidő, művelődés, szórakozás (pl. hobbik, mozi, zene, olvasás) 10 

Öltözködés (pl. ruhák, vásárlás ruhaboltban, divat) 15 

Gyakorlás, rendszerezés, ismétlés 16 

Összes óraszám: 136 

 

 

Tanulási eredmények  

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

− elmeséljen rövid, személyes történetet egyszerű nyelvi eszközökkel, önállóan, a 

cselekményt lineárisan összefűzve; 

− rövid, egyszerű, összefüggő szövegeket írjon a tanult nyelvi szerkezetek felhasználásával 

az ismert szövegtípusokban, az adott tématartományban; 

− értelmezzen életkorának megfelelő nyelvi helyzeteket hallott szöveg alapján;  

− kommunikációt kezdeményezzen egyszerű hétköznapi témában, a beszélgetést kövesse, 

egyszerű nyelvi eszközökkel fenntartsa és lezárja; 

− az életkorának megfelelő mindennapi helyzetekben a tanult nyelvi eszközökkel 

megfogalmazott kérdéseket tegyen fel, és válaszoljon a hozzá intézett kérdésekre; 

− ismerős és gyakori alapvető helyzetekben, akár telefonon vagy digitális csatornákon is, 

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

 

 

Fejlesztési feladatok és ismeretek: 

− az adott témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete;  

− az adott témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete;   

− az adott témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete; 

− az adott témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete;  

− az adott témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete;  

− az adott témakörre jellemző alapvető fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete;  

− személyes környezethez tartozó egyszerű információk átadása egyszerű nyelvi 

elemekkel; 

− az életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók használata; 

− alapvető érzések begyakorolt állandósult nyelvi fordulatok segítségével történő átadása. 

 

 

Javasolt értékelési módszerek:  

− rendszeres írásbeli és szóbeli számonkérés (pl. szódolgozatok és témazáró 

dolgozatok);  



− órai munka értékelése; 

− szorgalmi feladatok értékelése; 

− projektmunkák értékelése. 

 

 

A második nevelési-oktatási szakasz (11–12. évfolyam) 

A 11. évfolyamra a második idegen nyelvből már A1+ szintű nyelvtudással érkezik a 

tanuló, és célja az, hogy nyelvtudását továbbfejlessze. Középiskolai tanulmányai végére 

rendelkezik annyi tudással és tapasztalattal, hogy nyelvtudását fel tudja használni a körülötte 

lévő világ megismerésére, információszerzésre és -cserére, valamint valós kommunikációra és 

kapcsolatépítésre.  

Változatlanul fontos szerepet kap az önálló nyelvtanulás fejlesztése, mert a 

középiskolai évek végére a tanulónak második idegen nyelvből is képessé kell válnia arra, 

hogy nyelvtudását a későbbiekben önállóan is fenntartsa és továbbfejlessze, valamint arra, 

hogy nyelvtudását személyes és szakmai életében valós használatra adaptálni tudja. A 12. 

évfolyam végére a tanuló eléri a KER szerint meghatározott A2 szintet. Az érettségi és 

nyelvvizsgákra való felkészüléshez az órakeretszám és a jelentkezők létszámának 

függvényében induló nyelvi szakkörök nyújtanak segítséget. 

A nevelési-oktatási szakaszhoz tartozó nyelvi funkciókat, elemeket, struktúrákat és 

témákat a tanulók a szakasznak megfelelő nyelvi szinten tanulják. Az egyes funkciók, elemek, 

struktúrák és témakörök bizonyos elemei újra és újra megjelennek, lehetőséget adva arra, 

hogy a korábban megszerzett ismeretek újabb nézőpontból kerüljenek feldolgozásra, és így 

mélyüljenek, illetve új részletekkel bővüljenek. 

 

 

11. évfolyam 
 

Heti óraszám: 4 óra.  

 

Nyelvi funkciók 

Ebben a nevelési-oktatási szakaszban a korábban tanult nyelvi funkciók egyre stabilabb, 

rutinszerűbb alkalmazása, illetve elmélyítése mellett az alábbi funkciók elsajátítására kerül 

sor: 

− csodálkozás kifejezése (Che sorpresa!, Sono stupito, stb.) 

− remény kifejezése (Spero che…, stb.) 

− ígéret kifejezése (Prometto che…, stb.) 

− szándék, terv kifejezése (Voglio fare, Vorrei fare, Ho l’intenzione di…, stb.) 

− elvárás kifejezése (Devi fare qc., stb.) 

− bizonyosság, bizonytalanság kifejezése (Sono certo, Sono incerto, stb.) 

− események leírása (A un certo punto, All’improvviso, stb.) 

− bemutatás (Ti presento…, stb.) 

− gratuláció kifejezése és arra reagálás (Complimenti, stb.) 

− együttérzés és arra reagálás (Mi dispiace, Condoglianze, stb.) 

− hála kifejezése (Ti sono molto grato, stb.) 



− félelem kifejezése (Ho paura di…, Temo che…, stb.) 

− egyetértés, egyet nem értés kifejezése (Sono d’accordo, Non sono d’accordo, stb.) 

− ellenvetés kifejezése és visszautasítása (Avrai ragione, ma…, Questo è vero, ma..., 

stb.) 

− szemrehányás kifejezése (Avresti dovuto venire prima, Hai fatto tardi, stb.) 

− emlékezés, nem emlékezés kifejezése (Mi ricordo che..., Ho dimenticato di…, stb.) 

− reklamálás (Scusa, ho un problema con…, Vorrei reclamare, stb.) 

− tanácskérés és -adás, ajánlattétel kifejezése (Che mi consigli?, Ti consiglio di…, stb.) 

− segítség felajánlása, elfogadása (Posso aiutarti?, Sì, grazie, stb.) 

− beszélgetési szándék jelzése, félbeszakítás (Scusa per un attimo, Scusa per 

l’interruzione, stb.) 

− megerősítés kifejezése (Certo, Bene, stb.) 

− körülírás, példa megnevezése (Per esempio, Tipo..., stb.) 

− érdeklődés, érdektelenség (È molto interessante, Non m’importa, stb.) 

− közömbösség (Non m’importa, Chi se ne frega, stb.) 

− indoklás (Non posso venire, perché..., stb.) 

− szóbeli üdvözletküldés (Salutami tua moglie, stb.) 

− megszólítás, elbúcsúzás hivatalos levélben (Gentile Direttore, Cordiali saluti, stb.) 

− elemek összekapcsolása szóban (prima, poi, dopo, stb.) 

− mondandó összefoglalása (Per concludere, Tutto sommato, stb.) 

− beszélgetés lezárása (Grazie per la risposta, stb.) 

− engedélykérés és arra reagálás (Posso...?, Potrei…?, Mi permetti…?, Certo, stb.) 

− kétely, sejtés kifejezése (Dubito che…, Sospetto che…, stb.) 

− magyarázat kifejezése (Come funziona?, Funziona con l’elettricità, stb.) 

 

 

Nyelvi elemek, struktúrák: 

− a stare per + infinito szerkezet 

− a részelő névelők (articolo partitivo) és a ne használata 

− megszámlálható és megszámlálhatatlan főnevek (sostantivi numerabili e innumerabili) 

− hangsúlytalan névmások kombinálása (pronomi combinati) 

− hangsúlyos névmások használata (pronomi tonici) 

− az igék használata feltételes módban (condizionale presente) 

− az udvarias felszólítás (imperativo formale) 

− az igék használata jövő időben (futuro semplice) 

− a jövő idő használata bizonytalanság kifejezésére (il futuro semplice per fare ipotesi nel 

presente) 

− vonatkozó névmások (che, cui) 

− határozatlan névmások használata (qualche, qualcuno, qualcosa, stb.) 

− határozóképzés (avverbi in -mente) 

− igeidőegyeztetés kijelentő módban (condordanza dei tempi all’indicativo) 

− az általános alany (si impersonale) 

− feltételes mellékmondatok valós feltétel esetén (il periodo ipotetico della realtà) 

− a kötőmód használata jelen időben (congiuntivo presente) 

 

 



Témakörök 

Témakör Javasolt óraszám 

Személyes vonatkozások, család (pl. a tanuló életrajza, személyes 

tervek) 
10 

Társas kapcsolatok (pl. barátság, kapcsolatok kortársakkal, 

felnőttekkel) 
15 

Iskola, tanulmányok (pl. továbbtanulás, külföldi tanulmányok)  10 

A munka világa (pl. diákmunka, pályaválasztás, önéletrajz, 

állásinterjú) 
10 

Életmód (pl. egészséges táplálkozás, gyakori betegségek, 

gyógykezelés, sport) 
20 

Utazás, turizmus (pl. nyaralás itthon és külföldön, utazás 

megtervezése) 
10 

Szabadidő, művelődés, szórakozás (pl. hobbik, mozi, zene, olvasás) 10 

Környezetünk (pl. időjárás, környezeti problémák) 15 

Tudomány és technika (pl. tévé, internet, közösségi média) 10 

Gazdaság (pl. a pénz szerepe a mindennapokban, vásárlás, 

szolgáltatások) 
10 

Gyakorlás, rendszerezés, ismétlés 16 

Összes óraszám: 136 

 

 

Tanulási eredmények 

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

− elmeséljen rövid, személyes történetet egyszerű nyelvi eszközökkel, önállóan, a 

cselekményt lineárisan összefűzve; 

− rövid, egyszerű, összefüggő szövegeket írjon a tanult nyelvi szerkezetek felhasználásával 

az ismert szövegtípusokban, az adott tématartományban; 

− értelmezzen életkorának megfelelő nyelvi helyzeteket hallott szöveg alapján; 

− összetett írott instrukciókat értelmezzen; 

− kommunikációt kezdeményezze egyszerű hétköznapi témában, a beszélgetést kövesse, 

egyszerű, nyelvi eszközökkel fenntartsa és lezárja; 

− az életkorának megfelelő mindennapi helyzetekben a tanult nyelvi eszközökkel 

megfogalmazott kérdéseket tegyen fel, és válaszoljon a hozzá intézett kérdésekre; 

− véleményét, gondolatait, érzéseit egyre magabiztosabban fejezze ki a tanult nyelvi 

eszközökkel; 

− a tanult nyelvi elemeket többnyire megfelelően használja, beszédszándékainak 

megfelelően, egyszerű spontán helyzetekben; 

− váratlan, előre nem kiszámítható eseményekre, jelenségekre és történésekre is reagáljon 

egyszerű célnyelvi eszközökkel, személyes vagy online interakciókban; 



− üzeneteket írjon; 

− egyszerűen megfogalmazza személyes véleményét, másoktól véleményük kifejtését kérje, 

és arra reagáljon, elismerje vagy cáfolja mások állítását, kifejezze egyetértését vagy egyet 

nem értését; 

− kifejezzen tetszést, nemtetszést, akaratot, kívánságot, tudást és nem tudást, szándékot; 

− kifejezzen kérést, javaslatot, meghívást, kínálást és ezekre reagálást; 

− kifejezzen alapvető érzéseket, például örömöt, sajnálkozást, bánatot, elégedettséget, 

elégedetlenséget; 

− nem értés esetén a meg nem értett kulcsszavak vagy fordulatok magyarázatát kérje vagy 

visszakérdezzen; 

− megosszon alapvető személyes információkat magáról egyszerű nyelvi elemekkel; 

− ismerős és gyakori alapvető helyzetekben, akár telefonon vagy digitális csatornákon is, 

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

 

 

Fejlesztési feladatok és ismeretek: 

− az adott témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete;  

− az adott témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete;  

− az adott témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete;  

− az adott témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete;  

− az adott témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete;  

− az adott témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete;  

− személyes témákhoz tartozó információk átadása; 

− életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók használata. 

 

Javasolt értékelési módszerek:  

− rendszeres írásbeli és szóbeli számonkérés (pl. szódolgozatok és témazáró 

dolgozatok);  

− órai munka értékelése; 

− szorgalmi feladatok értékelése; 

− projektmunkák értékelése; 

− szóbeli házi vizsga (az iskola pedagógiai programjának megfelelően). 

 

 

12. évfolyam 
 

Heti óraszám: 4 óra.  

 

Nyelvi funkciók 

Ebben a nevelési-oktatási szakaszban a korábban tanult nyelvi funkciók egyre stabilabb, 

rutinszerűbb alkalmazása, illetve elmélyítése mellett az alábbi funkciók bővítésére, 

mélyítésére, új elemekkel való kiegészítésére kerül sor: 



− csodálkozás kifejezése (Che sorpresa!, Sono stupito, stb.) 

− remény kifejezése (Spero che…, stb.) 

− ígéret kifejezése (Prometto che…, stb.) 

− szándék, terv kifejezése (Voglio fare, Vorrei fare, Ho l’intenzione di…, stb.) 

− elvárás kifejezése (Devi fare qc., stb.) 

− bizonyosság, bizonytalanság kifejezése (Sono certo, Sono incerto, stb.) 

− események leírása (A un certo punto, All’improvviso, stb.) 

− bemutatás (Ti presento…, stb.) 

− gratuláció kifejezése és arra reagálás (Complimenti, stb.) 

− együttérzés és arra reagálás (Mi dispiace, Condoglianze, stb.) 

− hála kifejezése (Ti sono molto grato, stb.) 

− félelem kifejezése (Ho paura di…, Temo che…, stb.) 

− egyetértés, egyet nem értés kifejezése (Sono d’accordo, Non sono d’accordo, stb.) 

− ellenvetés kifejezése és visszautasítása (Avrai ragione, ma…, Questo è vero, ma..., 

stb.) 

− szemrehányás kifejezése (Avresti dovuto venire prima, Hai fatto tardi, stb.) 

− emlékezés, nem emlékezés kifejezése (Mi ricordo che..., Ho dimenticato di…, stb.) 

− reklamálás (Scusa, ho un problema con…, Vorrei reclamare, stb.) 

− tanácskérés és -adás, ajánlattétel kifejezése (Che mi consigli?, Ti consiglio di…, stb.) 

− segítség felajánlása, elfogadása (Posso aiutarti?, Sì, grazie, stb.) 

− beszélgetési szándék jelzése, félbeszakítás (Scusa per un attimo, Scusa per 

l’interruzione, stb.) 

− megerősítés kifejezése (Certo, Bene, stb.) 

− körülírás, példa megnevezése (Per esempio, Tipo..., stb.) 

− érdeklődés, érdektelenség (È molto interessante, Non m’importa, stb.) 

− közömbösség (Non m’importa, Chi se ne frega, stb.) 

− indoklás (Non posso venire, perché..., stb.) 

− szóbeli üdvözletküldés (Salutami tua moglie, stb.) 

− megszólítás, elbúcsúzás hivatalos levélben (Gentile Direttore, Cordiali saluti, stb.) 

− elemek összekapcsolása szóban (prima, poi, dopo, stb.) 

− mondandó összefoglalása (Per concludere, Tutto sommato, stb.) 

− beszélgetés lezárása (Grazie per la risposta, stb.) 

− engedélykérés és arra reagálás (Posso...?, Potrei…?, Mi permetti…?, Certo, stb.) 

− kétely, sejtés kifejezése (Dubito che…, Sospetto che…, stb.) 

− magyarázat kifejezése (Come funziona?, Funziona con l’elettricità, stb.) 

 

 

Nyelvi elemek, struktúrák: 

− a stare per + infinito szerkezet 

− a részelő névelők (articolo partitivo) és a ne használata 

− megszámlálható és megszámlálhatatlan főnevek (sostantivi numerabili e innumerabili) 

− hangsúlytalan névmások kombinálása (pronomi combinati) 

− hangsúlyos névmások használata (pronomi tonici) 

− az igék használata feltételes módban (condizionale presente) 

− az udvarias felszólítás (imperativo formale) 

− az igék használata jövő időben (futuro semplice) 

− a jövő idő használata bizonytalanság kifejezésére (il futuro semplice per fare ipotesi nel 



presente) 

− vonatkozó névmások (che, cui) 

− határozatlan névmások használata (qualche, qualcuno, qualcosa, stb.) 

− határozóképzés (avverbi in -mente) 

− igeidőegyeztetés kijelentő módban (condordanza dei tempi all’indicativo) 

− az általános alany (si impersonale) 

− feltételes mellékmondatok valós feltétel esetén (il periodo ipotetico della realtà) 

− a kötőmód használata jelen időben (congiuntivo presente) 

 

 

Témakörök 

Témakör Javasolt óraszám 

Személyes vonatkozások, család (pl. a tanuló életrajza, személyes 

tervek) 
10 

Társas kapcsolatok (pl. barátság, kapcsolatok kortársakkal, 

felnőttekkel) 
10 

Iskola, tanulmányok (pl. továbbtanulás, külföldi tanulmányok)  10 

A munka világa (pl. diákmunka, pályaválasztás, önéletrajz, 

állásinterjú) 
10 

Életmód (pl. egészséges táplálkozás, gyakori betegségek, 

gyógykezelés, sport) 
10 

Utazás, turizmus (pl. nyaralás itthon és külföldön, utazás 

megtervezése) 
10 

Szabadidő, művelődés, szórakozás (pl. hobbik, mozi, zene, olvasás) 10 

Környezetünk (pl. időjárás, környezeti problémák) 10 

Tudomány és technika (pl. tévé, internet, közösségi média) 10 

Gazdaság (pl. a pénz szerepe a mindennapokban, vásárlás, 

szolgáltatások) 
10 

Gyakorlás, rendszerezés, ismétlés 12 

Összes óraszám: 112 

 

 

Tanulási eredmények 

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

− elmeséljen rövid, személyes történetet egyszerű nyelvi eszközökkel, önállóan, a 

cselekményt lineárisan összefűzve; 

− rövid, egyszerű, összefüggő szövegeket írjon a tanult nyelvi szerkezetek felhasználásával 

az ismert szövegtípusokban, az adott tématartományban; 

− értelmezzen életkorának megfelelő nyelvi helyzeteket hallott szöveg alapján; 

− összetett írott instrukciókat értelmezzen; 



− kommunikációt kezdeményezze egyszerű hétköznapi témában, a beszélgetést kövesse, 

egyszerű, nyelvi eszközökkel fenntartsa és lezárja; 

− az életkorának megfelelő mindennapi helyzetekben a tanult nyelvi eszközökkel 

megfogalmazott kérdéseket tegyen fel, és válaszoljon a hozzá intézett kérdésekre; 

− véleményét, gondolatait, érzéseit egyre magabiztosabban fejezze ki a tanult nyelvi 

eszközökkel; 

− a tanult nyelvi elemeket többnyire megfelelően használja, beszédszándékainak 

megfelelően, egyszerű spontán helyzetekben; 

− váratlan, előre nem kiszámítható eseményekre, jelenségekre és történésekre is reagáljon 

egyszerű célnyelvi eszközökkel, személyes vagy online interakciókban; 

− üzeneteket írjon; 

− egyszerűen megfogalmazza személyes véleményét, másoktól véleményük kifejtését kérje, 

és arra reagáljon, elismerje vagy cáfolja mások állítását, kifejezze egyetértését vagy egyet 

nem értését; 

− kifejezzen tetszést, nemtetszést, akaratot, kívánságot, tudást és nem tudást, szándékot; 

− kifejezzen kérést, javaslatot, meghívást, kínálást és ezekre reagálást; 

− kifejezzen alapvető érzéseket, például örömöt, sajnálkozást, bánatot, elégedettséget, 

elégedetlenséget; 

− nem értés esetén a meg nem értett kulcsszavak vagy fordulatok magyarázatát kérje vagy 

visszakérdezzen; 

− megosszon alapvető személyes információkat magáról egyszerű nyelvi elemekkel; 

− ismerős és gyakori alapvető helyzetekben, akár telefonon vagy digitális csatornákon is, 

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

 

 

Fejlesztési feladatok és ismeretek: 

− az adott témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete;  

− az adott témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete;  

− az adott témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete;  

− az adott témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete;  

− az adott témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete;  

− az adott témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete;  

− személyes témákhoz tartozó információk átadása; 

− életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók használata. 

 

Javasolt értékelési módszerek:  

− rendszeres írásbeli és szóbeli számonkérés (pl. szódolgozatok és témazáró 

dolgozatok);  

− órai munka értékelése; 

− szorgalmi feladatok értékelése; 

− projektmunkák értékelése. 


