
MÁSODIK IDEGEN NYELV 

 

Iskolánk szabadon válaszható tantárgyként lehetőséget biztosít tanulóinknak az intézményben 

oktatott valamely idegen nyelv második idegen nyelvként történő tanulására a hetedik 

évfolyamtól kezdődően.  

 

 

A második idegen nyelv tanulásának megkezdésekor a tanulók már rendelkeznek 

nyelvtanulási tapasztalattal, és az újonnan kezdett nyelv egyes elemeit könnyebben 

megérthetik az első idegen nyelv tanulása során szerzett tapasztalataikkal. Építünk az első 

idegen nyelvből szerzett ismeretekre, készségekre, stratégiákra, és fontos a nyelvtanulási 

motiváció ébren tartása is. 
 

 

A helyi tantervünkben rendelkezésünkre álló szabad órakeretből 2-2 órát 7-8. évfolyamon 

második idegen nyelv tanítására fordítjuk. A tantárgy tanítását iskolánk előző Pedagógiai 

programjában / kidolgozott és gyakorlatában alkalmazott helyi tantárgyi tanterv szerint 

végezzük.    

 

7. évfolyam 

Éves óraszám: 72 óra 

Heti óraszám: 2óra 

 

Fejlesztési követelmények 

Fejlődjön a tanulóban a pozitív hozzáállás a nyelvtanulás iránt. Alakuljon ki együttműködési 

készsége, tudjon részt venni pár- és csoportmunkában. Alakuljanak ki a tanulóban az alapvető 

nyelvtanulási stratégiák. Legyen képes idegen nyelvű információt megérteni és adni, 

interakcióban sikerrel részt venni. Legyen képes a tanárral és társaival a célnyelven 

együttműködni a nyelvórai feladatok megoldásában.  

 

Témakörök 

 Én és a családom: bemutatkozás, a család bemutatása  

 Az otthon: a szűkebb környezet: a lakás bemutatása  

 Barátok és barátnők jellemzése  

 Időjárás  

 Étkezés: kedvenc ételek, italok  

 Öltözködés: ruhadarabok télen és nyáron, divat  

 Iskola: az osztályterem tárgyai, a tanórák, tanárok  

 Szabadidő, szórakozás: sportok; zene  

 A munka világa, tervek a jövőről 

 A célország(ok) kultúrája 



Témakörök, tartalmak  
 

Kommunikációs szándékok: 
 

Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok: 

 megszólítás  

 köszönés, elköszönés  

 bemutatkozás  

 érdeklődés hogylét iránt és arra reagálás  

 engedélykérés és arra reagálás  

 

Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok: 

 öröm  

 bánat  

 

Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok: 

 véleménykérés és arra reagálás  

 egyetértés, egyet nem értés  

 tetszés, nem tetszés  

 képesség  

 

Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok: 

 dolgok, személyek, események megnevezése, leírása  

 információkérés, információadás  

 igenlő vagy nemleges válasz  

 tudás, nem tudás  

 

A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok: 

 kérés  

 tiltás, felszólítás  

 segítségkérés és arra reagálás  

 

Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok: 

 visszakérdezés, ismétléskérés  

 nem értés  

 felkérés lassabb, hangosabb beszédre  

 

Fogalomkörök: 
 

 cselekvés, történés, létezés kifejezése  

 birtoklás kifejezése  

 térbeli és időbeli viszonyok  

 mennyiségi és minőségi viszonyok  

 modalitás  

 esetviszonyok  

 logikai viszonyok 

 szövegösszetartó eszközök 

 

 



 

Kommunikációs szándékokra és fogalomkörökre vonatkozó követelmények 

a 7. évfolyam végére 

 

ANGOL NYELV 

 

a) Kommunikációs szándékok  
 

Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok 

 

 Kezdeményezés és válasz 

Megszólítás Excuse me. 

Köszönés, elköszönés Good morning. Hello. Goodbye. Bye. 

How do you do. How do you do. 

Bemutatkozás My name is … This is … 

Érdeklődés hogylét iránt és arra reagálás How are you? Very well, thank you. 

Fine, thanks.  

And you? 

Engedélykérés és arra reagálás Can I have a drink? Yes, please.  

Köszönet és arra reagálás Thanks. Thank you very much. Not at all. 

You are welcome.  

Bocsánatkérés és arra reagálás I am sorry. That’s all right. No problem. 

Gratuláció, jókívánságok és arra reagálás Happy Birthday! Happy New Year! 

Congratulations! Thank you.  

 

Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok 

 

 Kezdeményezés és válasz 

Öröm Great! I am very happy. 

Bánat I feel so sad. 

 

Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok 

 

 Kezdeményezés és válasz 

Véleménykérés és arra reagálás Do you like …? What about …? 

Yes, I do. No, I don’t. It’s nice. 

Egyetértés, egyet nem értés That’s right. I (don’t) agree. 

Tetszés, nem tetszés I (don’t) like it.  

Képesség I can …  

 

Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok 

 

 Kezdeményezés és válasz 

Dolgok, személyek, események megnevezése 

és leírása 

It’s … My friend is …  

Információkérés, információadás Where can I find a …? It is to the left. 

Igenlő vagy nemleges válasz Yes, I can. No, I don’t. 

Tudás, nem tudás I (don’t) know.  



 

 

 

A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok 

 

 Kezdeményezés és válasz 

Kérés Please, give me a coke. Can I have an ice 

cream, please? 

Tiltás, felszólítás Sit down! Don’t go! 

Segítségkérés és arra reagálás Help! Can you help me? Of course. 

I’m sorry, I can’t. 

 

Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok 

 

 Kezdeményezés és válasz 

Visszakérdezés, ismétléskérés Pardon?  

Nem értés I don’t understand. 

Felkérés lassabb beszédre Please, repeat it slowly. 

 

 

 

 

b) Fogalomkörök 
 

 Fogalomkörök  Fogalomkörök nyelvi  

kifejezései 

Cselekvés, történés, 

létezés kifejezése 

Jelenidejűség Present Simple  

 

When do you get up? I don’t 

drink milk. 

 

Present Continuous 

 

Why is she crying? I’m not 

listening. I’m leaving. 

 

Múltidejűség Past Simple 

 

And then she kissed me. 

Why didn’t you come 

yesterday? 

 

Birtoklás kifejezése  Forms of have 

Have got/Has got 

 

I don’t have many friends. 

I haven’t got many friends. 

Possessive adj. My, your, his/her/its,our, 

their dog  

 

Genitive ’s 

Of 

Whose? 

 

Kate’s brother 

 

 



Térbeli viszonyok Irányok, 

helymeghatározás  

Prepositions, 

Prepositional 

Phrases, Adverbs 

 

Here, there, on the left, on 

the right, in, on, under, 

between, in front of, behind, 

… 

Időbeli viszonyok Gyakoriság How often? Always, often, sometimes, 

never, every day … 

I always make my bed. 

Időpont When? What time? 

What’s the time? 

Now, in the morning 

Yesterday, last weekIn 1997, 

in July, at 5 o’clock, on 

Monday 

It’s quarter to eight. 

 

Mennyiségi 

viszonyok 

 Irregular and 

regular plurals 

Children, people, men, 

women … 

Cardinal numbers  one. two… 

Ordinal numbers first, second… 

 All, every 

Minőségi viszonyok   What colour is it?  

Modalitás  Can (ability)  I can swim.  

Logikai viszonyok  Linking words And/or/but/because 

Szövegösszetartó 

eszközök 

 Névelők A, an, the 

Nominative and 

accusative of 

personal pronouns 

I, he, they… 

Me, him, them… 

Demonstrative 

pronouns 

This, that, these, those 

Indefinite pronouns Somebody, 

anybody,nobody, everybody 

… 

 

A továbbhaladás feltételei a 7. évfolyamon 

Hallott szöveg értése 

A tanuló legyen képes 

 kéréseket és utasításokat követni, azokra cselekvéssel válaszolni;  



 egyszerű kérdéseket és közléseket megérteni;  

 egyszerű szöveg lényegét megérteni;  

 egyszerű szövegben számára fontos információt megérteni.  

 

Beszédkészség 

A tanuló legyen képes 

 köszönési, üdvözlési formákat alkalmazni;  

 egyszerű kérdésekre egy-két szavas választ adni;  

 személyével kapcsolatosan és a tanult témakörökben közvetlen információkat 

megfogalmazni;  

 megértési problémák esetén segítséget kérni;  

 környezetével kapcsolatos egyszerű kérdéseket feltenni.  

 

Olvasott szöveg értése 

A tanuló legyen képes 

 ismerős nyelvi elemekből álló 80-100 szavas szöveg lényegét megérteni;  

 ismerős nyelvi elemekből álló 80-100 szavas szövegben fontos információt megtalálni;  

 megérteni és követni egyszerű feliratokat, utasításokat. 

 

Íráskészség 

A tanuló legyen képes 

 ismert szavakat helyesen leírni;  

 ismerős szavak írott alakját felismerni és elolvasni;  

 egyszerű nyomtatványt kitölteni.  

 

 

 
8. évfolyam 

Éves óraszám: 72 óra 

Heti óraszám: 2 óra 

Fejlesztési követelmények 

Fejlődjön tovább a tanulóban a pozitív hozzáállás a nyelvtanulás iránt. Alakuljon ki 

együttműködési készsége, tudjon részt venni pár- és csoportmunkában. Alakuljanak ki a 

tanulóban az alapvető nyelvtanulási stratégiák. Legyen képes idegen nyelvű információt 

megérteni és adni, interakcióban sikerrel részt venni. Legyen képes a tanárral és társaival a 

célnyelven együttműködni a nyelvórai feladatok megoldásában. Alakuljon ki az igény a 

tanulóban, hogy az osztálytermen kívüli idegen nyelvi hatásokat (tévéműsorok, újságok stb.) is 

megpróbálja hasznosítani önálló haladása érdekében. 

 

Témakörök 

 Én és a családom: bemutatkozás, a család bemutatása.  

 Az otthon: a szűkebb környezet: a lakás bemutatása.  

 Barátok és barátnők jellemzése.  

 Időjárás.  

 Étkezés: kedvenc ételek, italok.  



 Öltözködés: ruhadarabok télen és nyáron, divat.  

 Iskola: az osztályterem tárgyai, a tanórák, tanárok.  

 Szabadidő, szórakozás: sportok; zene.  

 A munka világa, tervek a jövőről. 

 A célország(ok) kultúrája. 

Témakörök, tartalmak  

Kommunikációs szándékok: 
 

Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok: 

 megszólítás;  

 köszönés, elköszönés;  

 bemutatkozás;  

 érdeklődés hogylét iránt és arra reagálás;  

 engedélykérés és arra reagálás;  

 köszönet és arra reagálás;  

 bocsánatkérés és arra reagálás;  

 gratuláció, jókívánság és arra reagálás.  

 

Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok: 

 sajnálkozás;  

 öröm;  

 csodálkozás;  

 bánat;  

 bosszúság.  

 

Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok: 

 véleménykérés és arra reagálás;  

 egyetértés, egyet nem értés;  

 tetszés, nem tetszés;  

 kívánság, képesség, szükségesség, lehetőség.  

 

Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok: 

 dolgok, személyek, események megnevezése, leírása;  

 információkérés, információadás;  

 igenlő vagy nemleges válasz;  

 tudás, nem tudás;  

 

A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok: 

 kérés;  

 tiltás, felszólítás;  

 segítségkérés és arra reagálás;  

 javaslat és arra reagálás;  

 kínálás és arra reagálás;  

 meghívás és arra reagálás.  



 

 

Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok: 

 visszakérdezés, ismétléskérés;  

 nem értés;  

 felkérés lassabb, hangosabb beszédre;  

 

Fogalomkörök 

 cselekvés, történés, létezés kifejezése,  

 birtoklás kifejezése,  

 térbeli és időbeli viszonyok,  

 mennyiségi és minőségi viszonyok,  

 modalitás,  

 esetviszonyok,  

 logikai viszonyok, 

 szövegösszetartó eszközök. 



Kommunikációs szándékokra és fogalomkörökre vonatkozó követelmények a 8. 

évfolyam végére 

ANGOL NYELV 

 

a) Kommunikációs szándékok  
 

Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok 

 

 Kezdeményezés és válasz 

Megszólítás Excuse me. 

Köszönés, elköszönés Good morning. Hello. Goodbye. Bye. 

How do you do. How do you do. 

Bemutatkozás My name is … This is … 

Érdeklődés hogylét iránt és arra reagálás How are you? Very well, thank you. 

Fine, thanks.  

And you? 

Engedélykérés és arra reagálás May/Can I have a drink? Yes, please.  

Köszönet és arra reagálás Thanks. Thank you very much. Not at all. 

You are welcome.  

Bocsánatkérés és arra reagálás I am sorry. That’s all right. No problem. 

Gratuláció, jókívánságok és arra reagálás Happy Birthday! Happy New Year! 

Congratulations! Thank you.  

 

Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok 

 

 Kezdeményezés és válasz 

Sajnálkozás What a pity. 

Öröm Great! I am very happy. 

Csodálkozás Really? 

Bánat I feel so sad. 

Bosszúság Oh, no! 

 

Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok 

 

 Kezdeményezés és válasz 

Véleménykérés és arra reagálás Do you like …? What about …? 

Yes, I do. No, I don’t. It’s nice. 

Egyetértés, egyet nem értés That’s right. I (don’t) agree. 

Tetszés, nem tetszés I (don’t) like it.  

Kívánság, képesség, szükségesség, lehetőség I’d like to … I can … I must … I have to go.  

 

Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok 

 

 Kezdeményezés és válasz 

Dolgok, személyek, események megnevezése 

és leírása 

It’s … My friend is …  

Információkérés, információadás Where can I find a …? It is to the left. 

Igenlő vagy nemleges válasz Yes, I can. No, I don’t. 

Tudás, nem tudás I (don’t) know. Who knows? 



 

A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok 

 

 Kezdeményezés és válasz 

Kérés Please, give me a coke. Can I have an ice 

cream, please? 

Tiltás, felszólítás Sit down! Don’t go! 

Javaslat és arra reagálás Let’s go for a walk. OK. Good idea. 

Meghívás és arra reagálás Come and see us tomorrow. Fine. 

Kínálás és arra reagálás Have a coke! Would you like a hamburger? 

Yes, please. No, thank you. 

Segítségkérés és arra reagálás Help! Can you help me? Of course. 

I’m sorry, I can’t. 

 

Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok 

 

 Kezdeményezés és válasz 

Visszakérdezés, ismétléskérés Pardon?  

Nem értés I don’t understand. 

Felkérés lassabb beszédre Please, repeat it slowly. 

 

b) Fogalomkörök 
 

 Fogalomkörök  Fogalomkörök nyelvi  

kifejezései 

Cselekvés, 

történés, létezés 

kifejezése 

Jelenidejűség Present Simple  

 

When do you get up? I don’t 

drink milk. 

Present Continuous 

 

Why is she crying? I’m not 

listening. I’m leaving. 

 

Múltidejűség Past Simple 

 

And then she kissed me. Why 

didn’t you come yesterday? 

 

Jövőidejűség Going to  

 

What are you going to do on 

Saturday? 

 

Birtoklás 

kifejezése 

 Past forms of have 

 

 

I didn’t have many friends at 

elementary school. 

 

Possessive adj. My, your, his/her/its,our, their 

dog  

 

Genitive ’s 

Of 

Whose? 

 

Kate’s brother 

 

 



Térbeli 

viszonyok 

Irányok, 

helymeghatározás  

Prepositions, 

Prepositional 

Phrases, Adverbs 

 

Here, there, on the left, on the 

right, in, on, under, between, in 

front of, behind, … 

 

Időbeli 

viszonyok 

Gyakoriság How often? 

 

Always, often, sometimes, 

never, once/twice a week, every 

day … 

I always make my bed. 

She goes swimming twice a 

week. 

Időpont When? What time? 

What’s the time? 

Now, in the morning 

Yesterday, last week, two years 

ago,  

Tomorrow, next week 

In 1997, in July, at 5 o’clock, on 

Monday 

It’s quarter to eight. 

 

Időtartam How long?+Past 

Simple 

 

How long were you in hospital? 

For two weeks. 

 

Mennyiségi 

viszonyok 

 Irregular and regular 

plurals 

Children, people, men, women 

… 

Cardinal numbers  one. two… 

Ordinal numbers first, second… 

Countable nouns 

 

 

Uncountable nouns 

 

 

How many CDs have you got? 

I’ve got a lot of/few CDs. 

 

How much money have you got? 

I’ve got a lot of/little money. 

A cup of tea, a piece of cake 

 

 All, every 

 

Minőségi 

viszonyok 

 Comparative 

sentences (short 

adjectives) 

 

Irregular adjectives 

Tom’s younger than Sue. Mary 

is the prettiest girl. 

 

Good, bad …(better, worse) 

 

 What’s it like? What colour is it?  

 

Modalitás  Can (ability)  

Can/ (permission) 

I can swim.  

Can/ I open the window?  

Must/ 

 (obligation) 

I must read it.  

 

Have to (Past) Did you have to be there? 

Mustn’t Children mustn’t smoke. 



Logikai 

viszonyok 

 Linking words And/or/but/because 

 

  

 

Infinitive to express 

purpose 

I’ve been to London to visit the 

Queen. 

Szövegösszetartó 

eszközök 

 Névelők 

 

A, an, the 

Some+plural noun 

any+plural noun 

 

There are some pencils in the 

bag. 

Have you got any sisters? 

I haven’t got any matchboxes. 

 

Some +singular 

noun 

Any + singular 

noun 

 

There’s some water in the vase. 

There isn’t any juice in my glass. 

 

Nominative and 

accusative of 

personal pronouins 

 

I, he, they… 

Me, him, them… 

 

Demonstrative 

pronouns 

 

This, that, these, those 

 

Indefinite pronouns 

 

Somebody, anybody,nobody, 

everybody … 

 
 

A fejlesztés várt eredményei, a továbbhaladás feltételei a 8. évfolyam végén 

 

Hallott szöveg értése 

A tanuló legyen képes 

 kéréseket és utasításokat követni, azokra szóban válaszolni;  

 egyszerű kérdéseket és közléseket megérteni;  

 ismerős nyelvi elemekből álló szöveg lényegét megérteni;  

 ismerős nyelvi elemekből álló szövegben számára fontos információt megérteni.  

 
 

Beszédkészség 

A tanuló legyen képes 

 köszönési, üdvözlési formákat alkalmazni;  

 egyszerű kérdésekre rövid mondatban választ adni;  

 személyével kapcsolatosan és a tanult témakörökben közvetlen információkat 

megfogalmazni;  

 megértési problémák esetén segítséget kérni;  

 környezetével kapcsolatos kérdéseket feltenni.  



 

Olvasott szöveg értése 

A tanuló legyen képes 

 ismerős nyelvi elemekből álló100-150 szavas szöveg lényegét megérteni;  

 ismerős nyelvi elemekből álló 100-150 szavas szövegben fontos információt megtalálni;  

 megérteni és követni feliratokat, utasításokat. 

 

Íráskészség 

A tanuló legyen képes 

- ismert szavakat helyesen leírni;  

 ismerős szavak írott alakját felismerni és elolvasni;  

 egyszerű nyomtatványt kitölteni, 

 személyével kapcsolatos és a tanult témakörökben közvetlen információkat tartalmazó 

rövid fogalmazást írni. 
 


