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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. 

 

IKT-használat:    

    

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 és az autonóm nyelvtanulás kiváló eszköze.    

• Saját készítésű tananyagok felhasználása    

• Multimédiás tananyagok felhasználása    

• Internet használata    

• Online szótárak használata    

• Különböző honlapok felhasználása a nyelvi fejlesztéshez    

• Online kurzusok használata    

• Kommunikáció anyanyelvi és nem anyanyelvi beszélőkkel  

• Redmenta- tesztek, hallás utáni szövegértés    

• Microsoft Teams, Google Classroom    

   

 

 

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 idegennyelvi 

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 hová kell még energiát befektetnie. 



 
 

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 évfolyamonkénti óraszámokat a következő táblázat mutatja be:   

 
 

  9. évf.  10. évf.  11. évf.  12. évf.  

heti óraszám  4  4  4  4  

éves óraszám  136  136  136  112  
 

Iskolánkban az egyes képzési szakaszokra minimumként meghatározott nyelvi szintek a 

következők:   

10. évfolyam minimumszint: A1  

12. évfolyam minimumszint: A2  

Helyi tantervünkben az elérendő célokat és nyelvi szinteket kétéves képzési szakaszokra bontva 

a következőkben határozzuk meg: 

   

 

 

 

 

Ez időszak végére a tanuló ismeri és használja a nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiákat, 

valamint ezeket más tanulási területeken is alkalmazza kompetenciáinak mélyítésére. 

Életkorának és nyelvi szintjének megfelelő hagyományos és digitális nyelvtanulási forrásokat 

használ (pl. internet, mobilalkalmazások), kiaknázza a tanórán kívüli nyelvtanulási 

lehetőségeket szórakozásra, főként ismerős, mindennapi helyzetekben 

történő kommunikációra, közvetítésre, ismeretszerzésre és tudásmegosztásra. Egyre inkább érti 

a  nyelvtanulás, illetve a nyelvtudás fontosságát.  

  10. évfolyam  12. évfolyam  

II. idegen nyelv  A1-A2 A2+ 



 
 

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 orosz nyelv alapvető szerkezeteivel, alapszókincsével, és előző 

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.  

Ebben a 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. 

 

A helyi tanterv a kötelező tartalmat témakörökön keresztül közelíti meg. Az egyes témakörökön 

kívül a helyi tantervben megtalálhatók az elsajátítandó nyelvi funkciók, valamint nyelvi elemek 

és struktúrák. A listákban olyan elemek kerülnek megjelenítésre, melyek figyelembe veszik a 

középiskolások életkori sajátosságait, valamint azokat az élethelyzeteket, melyekben a tanult 

idegen nyelvet vélhetően használni fogják. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

9. évfolyam 
 

Heti óraszám a 9. évfolyamon: 4 óra.  

Nyelvi funkciók a 9. évfolyamon: 

 

− köszönési formák (üdvözlés és elköszönés) értelmezése és kifejezése (Привет! Пока! 

Доброе утро! Добрый день! Добрый вечер! До свидания! Здравствуй(те) До 

встречи!) 

− személyre vonatkozó információkérés, információadás (Как тебя/ вас зовут? Меня 

зовут... Сколько тебе/вам лет? Мне 14 лет. У тебя есть брат или сестра? Ты 

говоришь по русски? Где ты живёшь? Кто твой любимый артист? )  

− információkérés/adás (Скажите пожалуйста...! Вы не скажете...? Вы не знаете...? ) 

− dolgok, személyek megnevezése, rövid/egyszerű jellemzése (Что это? Кто это? Кто 

он? Он какой? Как это по венгерски? ) 

− főbb ünnepekhez kapcsolódó szófordulatok (С Рождеством! С Новым годом! С Днём 

рождения! ) 

− köszönet kifejezése (Спасибо. Спасибо большое.) 

− köszönetre történő reakció megfogalmazása (Не за что)) 

− megszólítás kifejezése és arra reagálás (Извините. Простите.) 

− telefon felvétele, telefonon való bemutatkozás (Алло. Это говорит....)  

− bemutatkozás megfogalmazása (Разрешите представиться. Меня зовут...) 

− hogylét iránti érdeklődés (Как дела?) 

− hogylét iránti érdeklődésre történő reakció kifejezése (Спасибо! Нормально. Всё в 

порядке. Хорошо. Так себе. Плохо.) 

− bocsánatkérés (Извините! Очень жаль.) 

− jókívánságok kifejezése, reakció megfogalmazása (Поздравляю тебя с днём 

рождения! Желаю тебе здоровья и счастья!) 

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

e-mailben (Дорогой Иван! Целую. С любовью..) 

− véleménykérés és arra reagálás (Как вы думаете? Я считаю...) 

− tetszés, illetve nem tetszés kifejezése (Как тебе нравится...? Ты любишь...?) 

− tudás, illetve nem tudás kifejezése (Я не знаю. Не имею представления.) 

− akarat, kívánság kifejezése (Я хочу...) 

− kínálás és arra reagálás (Ты хочешь....?  Спасибо, не хочу.) 

− dicséret, kritika kifejezése (Это хорошо / плохо/скучно ) 

− öröm, sajnálkozás, bánat kifejezése (Боже мой! Это ужасно! Очень жаль! Супер! Я 

рад. ) 

− elégedettség/elégedetlenség kifejezése ( Ты счастлив? Ты доволен? ) 

− kérés és arra reagálás (Дай мне пожалуйста....!) 

− javaslat és arra reagálás (Пойдём в кино! Хорошая идея!) 

− meghívás és arra reagálás (Приходите к нам в гости!) 

− nem értés megfogalmazása (Я не понимаю.) 



 
 

− nem értés, magyarázatkérés, magyarázat értésének ellenőrzése (Всё ясно? Всё 

понятно? У вас есть вопросы?) 

− visszakérdezés kifejezése nem értés esetén (Повторите, пожалуйста!)  

− felkérés hangosabb, lassúbb beszédre (Повторите, пожалуйста громче !) 

− valaki igazának az elismerése és el nem ismerése (Ты прав. Вы ошибаетесь.) 

− utasítások értelmezése és azokra történő reakció kifejezése (Иди сюда! Откройте 

учебники!) 

 

Nyelvi elemek, struktúrák a 9. évfolyamon: 

 

Létezés kifejezése Az Это  mutatószó: Это книга. Это мальчик. 

Nemek, élő/élettelen kategóriák: Он / она / оно. 

Вижу стол / мальчика. 

Есть + Им. п., Нет + Род.п. 

Cselekvés kifejezése Az igei paradigmarendszer kijelentő módban. 

Az „е” és   „и”  -soros igék jelen idejű alakjai. 

Birtoklás kifejezése A birtokos névmások: мой, твой, его, её, наш, 

ваш, их. 

A чей  birtokos kérdő névmás. 

A főnevek birtokos esete: книга мальчика, книги 

мальчика / мальчиков 

У меня есть... 

A tagadás rendszerének tudatosítása: у меня нет ... 

/ не было... / не будет... 

Térbeli viszonyok направо, налево, прямо, на столе, в машине, в 

школу, на улицу 

Időbeli viszonyok Сегодня, утром, днём, вечером, ночью, в 

четверг, в пятницу, летом, осенью, зимой, 

весной, часто, всегда, никогда. 

Az idő kifejezése: Сейчас два часа. 

Mennyiségi viszonyok Tőszámnevek: (1-100) 

Sorszámnevek: (1-10) 

Határozatlan számnevek:много, мало, несколько 

Életkor kifejezése: Ей 21 год / Ему 22 года / Мне 

25 лет 

Minőségi viszonyok A melléknevek neme, száma, ragozása. 

A melléknevek egyeztetése. 

A  какой  kérdőszó. 



 
 

Alapfokú hasonlítás a как  kérdőszóval. 

Hátravetett jelzős szerkezetek: человек высокого 

роста. 

 

Modalitás Хорошо, плохо, далеко, близко, быстро, 

медленно. 

Хочу.... 

Esetviszonyok A főnevek neme, száma, többes száma, ragozása. 

A személyes névmások alany-, tárgy- és 

részeshatározós esete. 

Az orosz esetviszonyok alapvető alakjai egyes és 

többes számban néhány elöljárószóval és azok 

nélkül: 

Это тетрадь. Я вижу тетрадь. Тетрадь девушки 

на столе. Он даёт шоколад девушке. Он гуляет с 

девушкой. В книге красивые картины. 

Szabálytalan ragozású főnevek: 

человек-люди, ребёнок-дети, сын, мать, дочь, 

брат..... 

Logikai viszonyok но, а, и, или, который, когда, где, потому что...... 

 

 

Javasolt témakörök a 9. évfolyamon 

A 9. évfolyamon az orosz, mint második idegen nyelv tantárgy óraszáma: 136 óra. 

 

A témakörök áttekintő táblázata: 

 

Témakör neve Javasolt óraszám 

Русский алфавит 34 

Семья, родственники 6 

Человек и общество 20 

Место жительства 7 

Школьная система, учёба, образование 7 

Работа 5 

Образ жизни 20 

Культура, хобби, увлечения 12 

Путешествия по Венгрии и за границей 4 

Наука и техника 6 

Экономика 1 

Страновидение, культура 14 

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;  

− a témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete;   

− a témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete; 

− a témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete;  

− a témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete;  

− a 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 a 9. évfolyamon:  

− rendszeres írásbeli és szóbeli számonkérés (pl. szódolgozatok és témazáró dolgozatok);  

− órai munka értékelése; 

− szorgalmi feladatok értékelése; 

− projektmunkák értékelése. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

10. évfolyam 
 

Heti óraszám a 10. évfolyamon: 4 óra.  

 

Nyelvi funkciók a 10. évfolyamon: 

 

 

− köszönési formák (üdvözlés és elköszönés) értelmezése és kifejezése (Привет! Пока! 

Доброе утро! Добрый день! Добрый вечер! До свидания! Здравствуй(те) До 

встречи!) 

− személyre vonatkozó információkérés, információadás (Как тебя/ вас зовут? Меня 

зовут... Сколько тебе/вам лет? Мне 14 лет. У тебя есть брат или сестра? Ты 

говоришь по русски? Где ты живёшь? Кто твой любимый артист? )  

− információkérés/adás (Скажите пожалуйста...! Вы не скажете...? Вы не знаете...? ) 

− dolgok, személyek megnevezése, rövid/egyszerű jellemzése (Что это? Кто это? Кто 

он? Он какой? Как это по венгерски? ) 

− főbb ünnepekhez kapcsolódó szófordulatok (С Рождеством! С Новым годом! С Днём 

рождения! ) 

− köszönet kifejezése (Спасибо. Спасибо большое.) 

− köszönetre történő reakció megfogalmazása (Не за что) 

− megszólítás kifejezése és arra reagálás (Извините. Простите.) 

− telefon felvétele, telefonon való bemutatkozás (Алло. Это говорит....)  

− bemutatkozás megfogalmazása (Разрешите представиться. Меня зовут...) 

− hogylét iránti érdeklődés (Как дела?) 

− hogylét iránti érdeklődésre történő reakció kifejezése (Спасибо! Нормально. Всё в 

порядке. Хорошо. Так себе. Плохо.) 

− bocsánatkérés (Извините! Очень жаль.) 

− jókívánságok kifejezése, reakció megfogalmazása (Поздравляю тебя с днём 

рождения! Желаю тебе здоровья и счастья!) 

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

e-mailben (Дорогой Иван! Целую. С любовью..) 

− véleménykérés és arra reagálás (Как вы думаете? Я считаю...) 

− tetszés, illetve nem tetszés kifejezése (Как тебе нравится...? Ты любишь...?) 

− tudás, illetve nem tudás kifejezése (Я не знаю. Не имею представления.) 

− akarat, kívánság kifejezése (Я хочу...) 

− kínálás és arra reagálás (Ты хочешь....?  Спасибо, не хочу.) 

− dicséret, kritika kifejezése (Это хорошо / плохо/скучно ) 

− öröm, sajnálkozás, bánat kifejezése (Боже мой! Это ужасно! Очень жаль! Супер! Я 

рад. ) 

− elégedettség/elégedetlenség kifejezése ( Ты счастлив? Ты доволен? ) 

− kérés és arra reagálás (Дай мне пожалуйста....!) 

− javaslat és arra reagálás (Пойдём в кино! Хорошая идея!) 



 
 

− meghívás és arra reagálás (Приходите к нам в гости!) 

− nem értés megfogalmazása (Я не понимаю.) 

− nem értés, magyarázatkérés, magyarázat értésének ellenőrzése (Всё ясно? Всё 

понятно? У вас есть вопросы?) 

− visszakérdezés kifejezése nem értés esetén (Повторите, пожалуйста!)  

− felkérés hangosabb, lassúbb beszédre (Повторите, пожалуйста громче !) 

− valaki igazának az elismerése és el nem ismerése (Ты прав. Вы ошибаетесь.) 

− utasítások értelmezése és azokra történő reakció kifejezése (Иди сюда! Откройте 

учебники!) 

 

Nyelvi elemek, struktúrák a 10. évfolyamon: 

 

Az újonnan belépő fogalmakat dőlt betűvel jelöltük. 

 

Létezés kifejezése Az Это  mutatószó: Это книга. Это мальчик. 

Nemek, élő/élettelen kategóriák: Он / она / оно. 

Вижу стол / мальчика. 

Есть + Им. п., Нет + Род.п. 

A létige múlt és jövő idejű alakjai. 

Cselekvés kifejezése Az igei paradigmarendszer kijelentő módban. 

Az „е” és   „и”  -soros igék jelen idejű alakjai. 

Az igék múlt idejű alakjai. 

Az összetett jövő idő. 

A felszólító mód képzése t.sz. 1. személyben: 

Давай/те пойдём в .... 

A felszólító mód képzése e.sz. és t.sz. 2. személyben: 

Слушай/те! Прочитай/те! 

Az alapvető mozgást jelentő igék fajtái és azok 

használata:  идти/ходить, ехать/ездить, 

нести/носить 

Az igeszemlélet: folyamatos és befejezett igealakok 

Birtoklás kifejezése A birtokos névmások: мой, твой, его, её, наш, 

ваш, их. 

A чей  birtokos kérdő névmás. 

A főnevek birtokos esete: книга мальчика, книги 

мальчика / мальчиков 

У меня есть... 

A tagadás rendszerének tudatosítása: у меня нет ... 



 
 

/ не было... / не будет... 

Térbeli viszonyok направо, налево, прямо, на столе, в машине, в 

школу, на улицу 

от..., до..., около..., у...., далеко / близко от..., 

ряяядом с ..., перед, за, под, над, вверх, вниз 

Időbeli viszonyok Сегодня, вчера, завтра, утром, днём, вечером, 

ночью, в четверг, в пятницу, летом, осенью, 

зимой, весной, часто, всегда, никогда. 

Az idő kifejezése: Сейчас два часа. 

Az idő kifejezése (óra, perc): пять минут первого, 

половина третьего. 

Az időkifejezés hivatalos formája. 

Весь день, каждый год, ежедневно, по 

субботам, раз/ два рааза в год 

До, после, через, тому назад. 

A dátum kifejezése. 

Mennyiségi viszonyok Tőszámnevek: (1-100) 

Tőszámnevek: (100 fölött) 

Az один és a  два használata alany- és tárgyesetű 

főnév előtt 

Sorszámnevek: (1-10) 

Határozatlan számnevek:много, мало, несколько 

Életkor kifejezése: Ей 21 год / Ему 22 года / Мне 

25 лет 

Mértékegységek:100 грамм колбасы, литр молока 

A körülbelüliség kifejezése: 

приблизительно,примерно, ему лет 30 итд. 

Minőségi viszonyok A melléknevek neme, száma, ragozása. 

A melléknevek egyeztetése. 

A  какой  kérdőszó. 

Alapfokú hasonlítás a как  kérdőszóval. 

Hátravetett jelzős szerkezetek: человек высокого 

роста. 

Melléknevek vonzata: рад подарку, знаком со 

мной 

Állapot kifejezése: мне холодно. Здесь жарко. 

Modalitás Хорошо, плохо, далеко, близко, быстро, 

медленно. 



 
 

Хочу.... 

мочь / уметь 

можно / нельзя 

Надо / нужно 

собираюсь, должен 

Esetviszonyok A főnevek neme, száma, többes száma, ragozása. 

A személyes névmások alany-, tárgy- és 

részeshatározós esete. 

Az orosz esetviszonyok alapvető alakjai egyes és 

többes számban néhány elöljárószóval és azok 

nélkül: 

Это тетрадь. Я вижу тетрадь. Тетрадь девушки 

на столе. Он даёт шоколад девушке. Он гуляет с 

девушкой. В книге красивые картины. 

Szabálytalan ragozású főnevek: 

человек-люди, ребёнок-дети, сын, мать, дочь, 

брат..... 

Az этот mutató névmás 

Logikai viszonyok но, а, и, или, который, когда, где, потому что...... 

 

 

Javasolt témakörök a 10. évfolyamon 

A 10. évfolyamon az orosz, mint második idegen nyelv tantárgy óraszáma: 136 óra. 

 

A témakörök áttekintő táblázata: 

 

Témakör neve 

 

Javasolt óraszám 

Семья, родственники 10 

Человек и общество 20 

Место жительства 8 

Школьная система, учёба, образование 8 

Работа 5 

Образ жизни 32 

Культура, хобби, увлечения 18 

Путешествия по Венгрии и за границей 6 

Наука и техника 9 

Экономика 4 

Страновидение, культура 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;  

− a témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete;   

− a témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete; 

− a témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete;  

− a témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete;  

− a 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 a 10. évfolyamon:  

− 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 a 11. évfolyamon: 4 óra.  

 

Nyelvi funkciók a 11. évfolyamon 

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

rutinszerűbb alkalmazása, illetve elmélyítése mellett az alábbi funkciók elsajátítására kerül sor: 

− remény kifejezése (Надеюсь…, stb.) 

− ígéret kifejezése (обещаю…, stb.) 

− szándék, terv kifejezése (Я хочу / планирую…, stb.) 

− bizonyosság, bizonytalanság kifejezése (Я (не) уверен, stb.) 

− események leírása 

− bemutatás (Разрешите представить вам…, stb.) 

− gratuláció kifejezése és arra reagálás (Поздравляю вас с... stb.) 

− együttérzés és arra reagálás (мне очень жаль stb.) 

− hála kifejezése (Спасибо большое.. stb.) 

− egyetértés, egyet nem értés kifejezése (Я (не) согласен ...stb.) 

− ellenvetés kifejezése és visszautasítása (Я не так думаю.. stb.) 

− szemrehányás kifejezése (Вы сделали ошибку stb.) 

− emlékezés, nem emlékezés kifejezése (Я (не) помню... stb.) 

− reklamálás (У меня проблема с... stb.) 

− tanácskérés és -adás, ajánlattétel kifejezése (  Как вы думаете? Что вы советуете? 

stb.) 

− segítség felajánlása, elfogadása (Я могу вам помочь? stb.) 

− beszélgetési szándék jelzése, félbeszakítás (Извините что прериваю..stb.) 

− megerősítés kifejezése (Да, это так, абсолютно stb.) 

− körülírás, példa megnevezése (Например..stb.) 

− érdeklődés, érdektelenség (Меня (не) интересует... stb.) 

− közömbösség (Всё равно..stb.) 

− indoklás (Поотму что...) 

− szóbeli üdvözletküldés (Передайте ему мои поздравления...) 

− megszólítás, elbúcsúzás hivatalos levélben (Дорогой / уважаемый! С любовью.., stb.) 

− elemek összekapcsolása szóban (и.., ни....ни.. stb.) 

− mondandó összefoglalása (С одним словом... stb.) 

− engedélykérés és arra reagálás (Pазрешите..., можно? ....stb.) 

− kétely, sejtés kifejezése (Я не уверен в том, что... stb.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Nyelvi elemek, struktúrák a 11. évfolyamon: 

 

Az újonnan belépő fogalmakat dőlt betűvel jelöltük. 

 

Létezés kifejezése Az Это  mutatószó: Это книга. Это мальчик. 

Nemek, élő/élettelen kategóriák: Он / она / оно. 

Вижу стол / мальчика. 

Есть + Им. п., Нет + Род.п. 

A létige múlt és jövő idejű alakjai. 

Cselekvés kifejezése Az igei paradigmarendszer kijelentő módban. 

Az „е” és   „и”  -soros igék jelen idejű alakjai. 

Az igék múlt idejű alakjai. 

Az összetett jövő idő. 

A felszólító mód képzése t.sz. 1. személyben: 

Давай/те пойдём в .... 

A felszólító mód képzése e.sz. és t.sz. 2. 

személyben: 

Слушай/те! Прочитай/те! 

A felszólító mód képzése e.sz. és t.sz. 2. személyben: 

Слушайте! Читайте! 

Az alapvető mozgást jelentő igék fajtái és azok 

használata:  идти/ходить, ехать/ездить, 

нести/носить, везти / возить, вести / водить,  

плыть / плавать, лететь/ летать 

Igekötős mozgást jelentő igék 

Az egyszerű jövő idő 

A feltételes mód 

Cselekvő és szenvedő melléknévi igenevek 

A szenvedő szerkezet 

 

 

Birtoklás kifejezése A birtokos névmások: мой, твой, его, её, наш, 

ваш, их. 

A чей  birtokos kérdő névmás. 

A főnevek birtokos esete: книга мальчика, книги 

мальчика / мальчиков 

У меня есть... 

A tagadás rendszerének tudatosítása: у меня нет ... 



 
 

/ не было... / не будет... 

A свой birtokos névmás 

Térbeli viszonyok направо, налево, прямо, на столе, в машине, в 

школу, на улицу 

от..., до..., около..., у...., далеко / близко от..., 

рядом с ..., перед, за, под, над, вверх, вниз 

A mozgás térben való leírása: иду по улице, 

поднимается по эскалатору 

Időbeli viszonyok Сегодня, вчера, завтра, утром, днём, вечером, 

ночью, в четверг, в пятницу, летом, осенью, 

зимой, весной, часто, всегда, никогда. 

Az idő kifejezése: Сейчас два часа. 

Az idő kifejezése (óra, perc): пять минут первого, 

половина третьего. 

Az időkifejezés hivatalos formája. 

Весь день, каждый год, ежедневно, по субботам, 

раз/ два раза в год 

До, после, через, тому назад. 

A dátum kifejezése. 

После того, как..., перед тем, как.., прочитав 

книгу, читая книгу... 

Függő beszéd Он сказал, что... 

Он спросилсколько / где / почему... 

Он попросил, чтобы.... 

Mennyiségi viszonyok Tőszámnevek: (1-100) 

Tőszámnevek: (100 fölött) 

Az один és a  два használata alany- és tárgyesetű 

főnév előtt 

Sorszámnevek: (1-10) 

Határozatlan számnevek:много, мало, несколько 

Életkor kifejezése: Ей 21 год / Ему 22 года / Мне 

25 лет 

Mértékegységek:100 грамм колбасы, литр молока 

A körülbelüliség kifejezése: 

приблизительно,примерно, ему лет 30 итд. 

Számnév + melléknév + főnév típusú szerkezetek: 

5 новых учеников 

A gyűjtőszámnevek 



 
 

Melléknévi alakú határozatlan számnevek 

Minőségi viszonyok A melléknevek neme, száma, ragozása. 

A melléknevek egyeztetése. 

A  какой  kérdőszó. 

Alapfokú hasonlítás a как  kérdőszóval. 

Hátravetett jelzős szerkezetek: человек высокого 

роста. 

Melléknevek vonzata: рад подарку, знаком со 

мной 

Állapot kifejezése: мне холодно. Здесь жарко. 

A melléknevek fokozása: умнее, лучше.... 

A melléknevek rövid alakja: занят, мал..... 

Középfokú hasonlítás. 

A melléknevek felsőfoka. 

Modalitás Хорошо, плохо, далеко, близко, быстро, 

медленно. 

Хочу.... 

мочь / уметь 

можно / нельзя 

Надо / нужно 

собираюсь, должен 

Esetviszonyok A főnevek neme, száma, többes száma, ragozása. 

A személyes névmások alany-, tárgy- és 

részeshatározós esete. 

Az orosz esetviszonyok alapvető alakjai egyes és 

többes számban néhány elöljárószóval és azok 

nélkül: 

Это тетрадь. Я вижу тетрадь. Тетрадь девушки 

на столе. Он даёт шоколад девушке. Он гуляет с 

девушкой. В книге красивые картины. 

Szabálytalan ragozású főnevek: 

человек-люди, ребёнок-дети, сын, мать, дочь, 

брат..... 

Az этот mutató névmás 

Határozatlan névmások 

Általánosító névmások 

Tagadó névmások 



 
 

Mutató névmások 

Logikai viszonyok но, а, и, или, который, когда, где, потому что...... 

чтобы, для того, несмотря на..., благодаря 

тому, что... 

 

 

 

Javasolt témakörök a 11. évfolyamon 

A 11. évfolyamon az orosz, mint második idegen nyelv tantárgy óraszáma: 136 óra. 

 

A témakörök áttekintő táblázata: 

 

Témakör neve 

 

Javasolt óraszám 

Семья, родственники 10 

Человек и общество 15 

Место жительства 8 

Школьная система, учёба, образование 8 

Работа 15 

Образ жизни 10 

Культура, хобби, увлечения 15 

Путешествия по Венгрии и за границей 14 

Наука и техника 15 

Экономика 10 

Страновидение, культура 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, nem tetszést, 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: 

− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete;  

− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete;  

− A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete;  

− A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete;  

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete;  

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete;  

− Személyes témákhoz tartozó információk átadása; 

− Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók használata. 

 

Javasolt értékelési módszerek a 11. évfolyamon:  

− 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 a 12. évfolyamon: 4 óra.  

 

Nyelvi funkciók a 12. évfolyamon 

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

rutinszerűbb alkalmazása, illetve elmélyítése mellett az alábbi funkciók elsajátítására kerül sor: 

− remény kifejezése (Надеюсь…, stb.) 

− ígéret kifejezése (обещаю…, stb.) 

− szándék, terv kifejezése (Я хочу / планирую…, stb.) 

− bizonyosság, bizonytalanság kifejezése (Я (не) уверен, stb.) 

− események leírása 

− bemutatás (Разрешите представить вам…, stb.) 

− gratuláció kifejezése és arra reagálás (Поздравляю вас с... stb.) 

− együttérzés és arra reagálás (мне очень жаль stb.) 

− hála kifejezése (Спасибо большое.. stb.) 

− egyetértés, egyet nem értés kifejezése (Я (не) согласен ...stb.) 

− ellenvetés kifejezése és visszautasítása (Я не так думаю.. stb.) 

− szemrehányás kifejezése (Вы сделали ошибку stb.) 

− emlékezés, nem emlékezés kifejezése (Я (не) помню... stb.) 

− reklamálás (У меня проблема с... stb.) 

− tanácskérés és -adás, ajánlattétel kifejezése (  Как вы думаете? Что вы советуете? 

stb.) 

− segítség felajánlása, elfogadása (Я могу вам помочь? stb.) 

− beszélgetési szándék jelzése, félbeszakítás (Извините что прериваю..stb.) 

− megerősítés kifejezése (Да, это так, абсолютно stb.) 

− körülírás, példa megnevezése (Например..stb.) 

− érdeklődés, érdektelenség (Меня (не) интересует... stb.) 

− közömbösség (Всё равно..stb.) 

− indoklás (Поотму что...) 

− szóbeli üdvözletküldés (Передайте ему мои поздравления...) 

− megszólítás, elbúcsúzás hivatalos levélben (Дорогой / уважаемый! С любовью.., stb.) 

− elemek összekapcsolása szóban (и.., ни....ни.. stb.) 

− mondandó összefoglalása (С одним словом... stb.) 

− engedélykérés és arra reagálás (Pазрешите..., можно? ....stb.) 

− kétely, sejtés kifejezése (Я не уверен в том, что... stb.) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Nyelvi elemek, struktúrák a 12. évfolyamon: 

Az újonnan belépő fogalmakat dőlt betűvel jelöltük. 

 

Létezés kifejezése Az Это  mutatószó: Это книга. Это мальчик. 

Nemek, élő/élettelen kategóriák: Он / она / оно. 

Вижу стол / мальчика. 

Есть + Им. п., Нет + Род.п. 

A létige múlt és jövő idejű alakjai. 

Cselekvés kifejezése Az igei paradigmarendszer kijelentő módban. 

Az „е” és   „и”  -soros igék jelen idejű alakjai. 

Az igék múlt idejű alakjai. 

Az összetett jövő idő. 

A felszólító mód képzése t.sz. 1. személyben: 

Давай/те пойдём в .... 

A felszólító mód képzése e.sz. és t.sz. 2. 

személyben: 

Слушай/те! Прочитай/те! 

A felszólító mód képzése e.sz. és t.sz. 2. 

személyben: Слушайте! Читайте! 

Az alapvető mozgást jelentő igék fajtái és azok 

használata:  идти/ходить, ехать/ездить, 

нести/носить, везти / возить, вести / водить,  

плыть / плавать, лететь/ летать 

Igekötős mozgást jelentő igék 

Az egyszerű jövő idő 

A feltételes mód 

Cselekvő és szenvedő melléknévi igenevek (a 

felismerés szintjén) 

A szenvedő szerkezet 

Birtoklás kifejezése A birtokos névmások: мой, твой, его, её, наш, 

ваш, их. 

A чей  birtokos kérdő névmás. 

A főnevek birtokos esete: книга мальчика, книги 

мальчика / мальчиков 

У меня есть... 

A tagadás rendszerének tudatosítása: у меня нет ... 

/ не было... / не будет... 

A свой birtokos névmás 



 
 

Térbeli viszonyok направо, налево, прямо, на столе, в машине, в 

школу, на улицу 

от..., до..., около..., у...., далеко / близко от..., 

рядом с ..., перед, за, под, над, вверх, вниз 

A mozgás térben való leírása: иду по улице, 

поднимается по эскалатору 

Időbeli viszonyok Сегодня, вчера, завтра, утром, днём, вечером, 

ночью, в четверг, в пятницу, летом, осенью, 

зимой, весной, часто, всегда, никогда. 

Az idő kifejezése: Сейчас два часа. 

Az idő kifejezése (óra, perc): пять минут первого, 

половина третьего. 

Az időkifejezés hivatalos formája. 

Весь день, каждый год, ежедневно, по субботам, 

раз/ два раза в год 

До, после, через, тому назад. 

A dátum kifejezése. 

После того, как..., перед тем, как.., прочитав 

книгу, читая книгу... 

Függő beszéd Он сказал, что... 

Он спросилсколько / где / почему... 

Он попросил, чтобы.... 

Mennyiségi viszonyok Tőszámnevek: (1-100) 

Tőszámnevek: (100 fölött) 

Az один és a  два használata alany- és tárgyesetű 

főnév előtt 

Sorszámnevek: (1-10) 

Határozatlan számnevek:много, мало, несколько 

Életkor kifejezése: Ей 21 год / Ему 22 года / Мне 

25 лет 

Mértékegységek:100 грамм колбасы, литр молока 

A körülbelüliség kifejezése: 

приблизительно,примерно, ему лет 30 итд. 

Számnév + melléknév + főnév típusú szerkezetek: 

5 новых учеников 

A gyűjtőszámnevek 

Minőségi viszonyok A melléknevek neme, száma, ragozása. 

A melléknevek egyeztetése. 



 
 

A  какой  kérdőszó. 

Alapfokú hasonlítás a как  kérdőszóval. 

Hátravetett jelzős szerkezetek: человек высокого 

роста. 

Melléknevek vonzata: рад подарку, знаком со 

мной 

Állapot kifejezése: мне холодно. Здесь жарко. 

A melléknevek fokozása: умнее, лучше.... 

A melléknevek rövid alakja: занят, мал..... 

Középfokú hasonlítás. 

A melléknevek felsőfoka. 

Modalitás Хорошо, плохо, далеко, близко, быстро, 

медленно. 

Хочу.... 

мочь / уметь 

можно / нельзя 

Надо / нужно 

собираюсь, должен 

Esetviszonyok A főnevek neme, száma, többes száma, ragozása. 

A személyes névmások alany-, tárgy- és 

részeshatározós esete. 

Az orosz esetviszonyok alapvető alakjai egyes és 

többes számban néhány elöljárószóval és azok 

nélkül: 

Это тетрадь. Я вижу тетрадь. Тетрадь девушки 

на столе. Он даёт шоколад девушке. Он гуляет с 

девушкой. В книге красивые картины. 

Szabálytalan ragozású főnevek: 

человек-люди, ребёнок-дети, сын, мать, дочь, 

брат..... 

Az этот mutató névmás 

Határozatlan névmások 

Általánosító névmások 

Tagadó névmások 

Mutató névmások 

Logikai viszonyok но, а, и, или, который, когда, где, потому что...... 

чтобы, для того, несмотря на..., благодаря тому, 

что... 



 
 

A 12. évfolyamon az orosz, mint második idegen nyelv tantárgy óraszáma: 112 óra. 

 

A témakörök áttekintő táblázata: 

 

Témakör neve 

 

Javasolt óraszám 

Семья, родственники 10 

Человек и общество 10 

Место жительства 10 

Школьная система, учёба, образование 10 

Работа 10 

Образ жизни 10 

Культура, хобби, увлечения 10 

Путешествия по Венгрии и за границей 10 

Наука и техника 10 

Экономика 10 

Страновидение, культура 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, nem tetszést, 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: 

− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete;  

− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete;  

− A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete;  

− A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete;  

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete;  

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete;  

− Személyes témákhoz tartozó információk átadása; 

− Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók használata. 

 

Javasolt értékelési módszerek a 12. évfolyamon:  

− rendszeres írásbeli és szóbeli számonkérés (pl. szódolgozatok és témazáró dolgozatok);  

− órai munka értékelése; 

− szorgalmi feladatok értékelése; 

− projektmunkák értékelése. 

 

 


