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Idegen nyelv 

5–8. évfolyam 

Célok és feladatok 

Az ötödik évfolyam megkezdésekor már minden diák (legalább) egy éve 

tanulja az idegen nyelvet. Megértik a tanár kéréseit, óravezetését, ismerősek 

a feladattípusok, órai tevékenységek, motiváltak, bíznak magukban, és 

néhány alapvető stratégiát már használnak. 

A négy tanév céljai között első helyen áll a motiváció fenntartása, a 

gyerekek sikerélményhez juttatása értelmes munkával. Továbbra is a 

receptív készségek (hallott és olvasott szöveg értése) fejlesztése áll a 

középpontban, mivel a produktív készségeket (beszéd és írás) a receptív 

készségek közvetve fejlesztik. Az évek előrehaladtával egyre nagyobb 

hangsúlyt kap a beszédkészség. Lényeges nevelési cél a diákok olvasási 

igényének kialakítása és fejlesztése érdekes, könnyített vagy eredeti, 

illusztrált hosszabb szövegek olvastatásával. 

A témakörök felölelik a tanterv egyéb tantárgyi tartalmait, hiszen a 

nyelvet nem önmagáért használjuk, hanem információszerzésre, illetve 

információfeldolgozásra. A kerettantervi törekvések hozzájárulnak az idegen 

nyelvi tananyag érthetővé tételéhez, de a tartalmakat más szempontból, 

másképp csoportosítva dolgozzuk fel, nehogy unalmassá váljanak. 

A 10–14 éves korosztály nyelvelsajátítása során jobban támaszkodik 

memóriájára, mint a célnyelv szabályrendszerére, de egyre inkább képes 

szabályszerűségeket észrevenni a nyelvben. A szabályok ismerete 

ugyanakkor csak kismértékben segíti nyelvi fejlődésüket. A 

nyelvhasználatban a folyamatosság erősségük a nyelvhelyességgel szemben, 

de emellett szükség van a legfontosabb struktúrák automatizálására is. Cél, 

hogy esetleges nyelvi hibáikat maguk vegyék észre és javítsák, így segíthetjük 

őket autonóm nyelvtanulóvá válni. 

A négy év során a diákoknak el kell jutniuk a nyelvtanulási stratégiák 

olyan szintű használatához, melyek lehetővé teszik számukra az 

osztályterem falain kívüli idegen nyelvi hatások (filmek, zene, tévéműsorok, 

újságok) hasznosítását és az irányított önálló haladást. 



 2 

A nyolcadik osztály végére nyelvtudásuk eléri azt a mérhető szintet, 

mellyel képesek ismert témakörökben idegen nyelvű információt megérteni 

és adni, interakciókban sikerrel részt venni.  

Az adott szituációnak megfelelő nyelvhasználat képessége/ 

kommminikatív nyelvi kompetencia/ mérése és értékelése a négy nyelvi 

alapképesség/ hallás, beszéd, olvasás és írás/ révén lehetséges. 

A kommunikatív nyelvi kompetencia fejlesztése a következőket jelenti:  

(1) A kötelező oktatás végére a tanulók képesek lesznek egy vagy két 

idegen nyelvet személyes, oktatási, közéleti és szakmai kontextusban 

megfelelően használni.  

(2) A nyelvtanulás során a tanulókban kialakul a nyelvtanulás, a tanult 

nyelv, az azt beszélő emberek és kultúrájuk, valamint általában más 

nyelvek és kultúrák megismerése iránti kedvező attitűd és motiváció.  

(3) Nyelvtudásukat egész életükben képesek lesznek önállóan 

fenntartani, fejleszteni, emellett újabb idegen nyelveket hatékonyan és 

sikeresen elsajátítani.  

 

Fejlesztési követelmények 

A nyelvtanulás folyamata a Nat bevezetőjében megfogalmazott 

kulcskompetenciákra épül, amelyek magukban foglalják az alaptanterv 

műveltségi területeinek tartalmait, ismereteit és a fejlesztendő 

készségeket, képességeket. A kommunikatív nyelvi kompetencia integrálja 

a tanulási képességet és az anyanyelvi kompetenciát.  

Az alaptantervi követelmények és fejlesztési feladatok az általános iskola 

végére minden diák számára legalább egy élő idegen nyelvből az A1-es 

szint elérését tűzik ki célul.  
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Az alaptanterv a közoktatás főbb szakaszaira (6., 8., és 12. évfolyamok 

végére) minden diák számára a minimális szintet határozza meg, amelyet 

a négy alapkészség területén kell teljesíteni. A  

 

 

A tanuló képes idegen nyelvű információt megérteni és adni, 

interakcióban sikerrel részt venni. Képes a tanárral és társaival a célnyelven 

együttműködni a nyelvórai feladatok megoldásában. Továbbfejleszthető 

nyelvtanulási stratégiákat használ. Kialakul az igény benne, hogy az 

osztálytermen kívüli idegen nyelvi hatásokat (pl. reklám, popzene) is 

megpróbálja hasznosítani. 

 

Témalista (ajánlás) 

 Én és a családom: személyi adatok; foglalkozások; otthoni teendők, 

kötelességek; családi ünnepek.  

 Emberi kapcsolatok: barátság; emberek külső és belső jellemzése.  

 Tágabb környezetünk: falu, kisváros, nagyváros, ország; a lakóhely 

bemutatása.  

 Természeti környezetünk: a természet megóvása; Földünk nevezetes 

tájai; veszélyeztetett növények és állatok.  

 Az iskola világa: az iskola bemutatása; az ideális órarend; az ideális 

iskola.  

 Egészséges életmód.  

 Étkezés: étkezési szokások nálunk és más országokban; különleges 

ételek és ételreceptek.  

 Vásárlás: mindennapi bevásárlás; ajándékok ünnepekre.  

 Utazás: utazási előkészületek; a kedvenc közlekedési eszközöd.  

 Szabadidő és szórakozás: sport az iskolában és az iskolán kívül; tévé, 

videó, számítógép és olvasás.  
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Az európai minimumszint: A1  

Ezen a szinten a diák megérti és használja a gyakoribb mindennapi 

kifejezéseket és a nagyon alapvető fordulatokat, amelyek célja a 

mindennapi szükségletek konkrét kielégítése. Be tud mutatkozni, és be tud 

mutatni másokat, válaszolni tud személyes jellegű kérdésekre (pl. hogy hol 

lakik) ismerős emberekre, dolgokra vonatkozóan, és fel is tud tenni ilyen 

jellegű kérdéseket. Képes egyszerű interakcióra, ha a másik személy lassan, 

világosan beszél és segítőkész.  

Beszédértés  

Megérti az ismerős szavakat, fordulatokat, amelyek személyére, 

családjára, közvetlen környezetére vonatkoznak.  

Beszédkészség  

Részt vesz egyszerű beszélgetésekben, ha a partner lassan, jól artikulálva 

beszél. Feltesz és megválaszol egyszerű kérdéseket ismerős témára és 

helyzetre vonatkozóan. Lakóhelyét, ismerőseit egyszerű fordulatokkal le 

tudja írni.  

Olvasásértés  

Megérti az ismerős szavakat, egyszerű mondatokat feliratokon, 

reklámokban, katalógusokban.  

Írás  

46  

Képes egyszerű nyomtatványt kitölteni, rövid üdvözletet megírni.  
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5. évfolyam 

 
A továbbhaladás feltételei 

 
 

Hallott szöveg értése 

A tanuló  

–  ismert nyelvi eszközökkel kifejezett kérést, utasítást megért, arra 

cselekvéssel válaszol;  

–  ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdéseket megért;   

– ismert nyelvi eszközökkel, egyszerű mondatokban megfogalmazott 

szövegből fontos információt kiszűr.   

 

Beszédkészség 

A tanuló  

– ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre egyszerű 

mondatban válaszol;  

– tanult minta alapján egyszerű mondatokban közléseket 

megfogalmaz, kérdéseket tesz fel;  

– megértési probléma esetén segítséget kér.   

 

Olvasott szöveg értése 

A tanuló  

–  ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, néhány szóból álló mondatokat 

elolvas;  

– ismert nyelvi eszközökkel, egyszerű mondatokból álló szövegben 

fontos információt megtalál;  

– ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, egyszerű mondatokból 

álló szöveg lényegét megért.   

 

Íráskészség 

A tanuló  

–  ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, néhány szóból álló mondatokat 

helyesen leír;  
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– egyszerű közléseket és kérdéseket tanult minta alapján írásban 

megfogalmaz.   

 

 

 

 

6. évfolyam 

 

Tartalom 

A kommunikációs szándékokra és a fogalomkörökre vonatkozó nyelvenként 

kidolgozott kimeneti  

követelményeket a kerettanterv hat nyelvre, kétéves bontásban tartalmazza. 

Kommunikációs szándékok 

Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok: 

– megszólítás, 

– köszönés, elköszönés,   

– köszönet és arra reagálás,   

– bemutatkozás, 

– érdeklődés hogylét iránt és arra reagálás,   

– bocsánatkérés és arra reagálás,   

– gratuláció, jókívánságok és arra reagálás.   

Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs 

szándékok: 

– véleménykérés és arra reagálás,   

– valaki igazának az elismerése és el nem ismerése, 

– egyetértés, egyet nem értés,   

– tetszés, nem tetszés.   

Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok:  

–  dolgok, személyek megnevezése, leírása, 

–  információkérés, információadás,  

– igenlő vagy nemleges válasz,   

–  tudás, nem tudás.   

A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok:  
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– kérés, 

– javaslat és arra reagálás,   

– meghívás és arra reagálás,   

– kínálás és arra reagálás.   

Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok:  

– visszakérdezés, 

– nem értés,   

– betűzés kérése, betűzés.   

– Fogalomkörök 

– cselekvés, történés, létezés kifejezése,  

– birtoklás kifejezése, 

– térbeli viszonyok,   

– időbeli viszonyok,   

– mennyiségi viszonyok, 

– minőségi viszonyok,   

– modalitás, 

– esetviszonyok, 

– logikai viszonyok, 

– szövegösszetartó eszközök.   

 

 

A továbbhaladás feltételei  

 

Hallott szöveg értése 

A tanuló   

–  utasításokat megért, azokra cselekvéssel válaszol;  

–  jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kéréseket, kérdéseket, 

közléseket megért;   

–  jórészt ismert nyelvi eszközökkel, egyszerű mondatokban megfogalmazott 

szövegből fontos információt  

kiszűr;   

–  jórészt ismert nyelvi eszközökkel, egyszerű mondatokban megfogalmazott 

szöveg lényegét megérti.  
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Beszédkészség 

A tanuló   

–  jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre egyszerű 

struktúrákba rendezett mondatokban  

válaszol;   

– jórészt tanult minta alapján egyszerű mondatokban közléseket 

megfogalmaz,   

– kérdéseket tesz fel;   

– megértési probléma esetén segítséget kér;   

– tanult minta alapján egyszerű párbeszédben részt vesz. 

 

Olvasott szöveg értése 

A tanuló   

–  jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, egyszerű mondatokat 

elolvas;  

–  jórészt ismert nyelvi eszközökkel egyszerű mondatokban megfogalmazott 

szövegben fontos információt  

megtalál;   

– jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, egyszerű 

mondatokból álló szöveg lényegét megért. 

 

Íráskészség 

A tanuló   

– ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, egyszerű mondatokat 

helyesen leír;   

– egyszerű közléseket és kérdéseket tanult minta alapján írásban 

megfogalmaz;   

– egyszerű, strukturált szöveget (baráti üzenet, üdvözlet) létrehoz. 
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7. évfolyam 

 

Tartalom 

A kommunikációs szándékokra és a fogalomkörökre vonatkozó nyelvenként 

kidolgozott kimeneti  

követelményeket a kerettanterv hat nyelvre, kétéves bontásban tartalmazza. 

Kommunikációs szándékok 

(lásd a 8. évfolyam kerettantervénél) 

Fogalomkörök 

(lásd a 8. évfolyam kerettantervénél)  

 

A továbbhaladás feltételei 

Hallott szöveg értése 

A tanuló 

– megérti az utasításokat, azokra cselekvéssel válaszol; 

– jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kéréseket, 

kérdéseket, közléseket, eseményeket megért; 

– jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szövegből fontos 

információt kiszűri; 

– jórészt ismert nyelvi eszközökkel, egyszerű mondatokban 

megfogalmazott szöveg lényegét megért; 

– ismeretlen nyelvi elemek jelentését jórészt ismert nyelvi eszközökkel 

megfogalmazott szövegből 

kikövetkezteti. 

 

Beszédkészség 

A tanuló 

– jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre 

mondatokban válaszol; 

– egyszerű mondatokban közléseket megfogalmaz; 

– kérdéseket tesz fel; 

– eseményt mesél el; 

– megértési probléma esetén segítséget kér; 
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– beszélgetést kezdeményez, befejez. 

 

Olvasott szöveg értése 

A tanuló 

– jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szöveget megért; 

– jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szövegben fontos 

információt megtalál; 

– jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szöveg lényegét 

megérti; 

– egyszerű, képekkel illusztrált szöveget megért; 

– ismeretlen nyelvi elemek jelentését jórészt ismert nyelvi elemek 

segítségével megfogalmazott szövegben  

kikövetkezteti. 

 

Íráskészség 

A tanuló 

– jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott rövid szöveget 

diktálás után leír; 

– egyszerű, strukturált szöveget (baráti üzenet, üdvözlet) létrehoz; 

– ismert struktúrák felhasználásával tényszerű információt közvetítő 

szöveget ír. 

 

Tartalom 

A kommunikációs szándékokra és a fogalomkörökre vonatkozó nyelvenként 

kidolgozott kimeneti  

követelményeket a kerettanterv hat nyelvre, kétéves bontásban tartalmazza. 

 

Kommunikációs szándékok 

Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok: 

– megszólítás, 

– köszönés, elköszönés, 

– bemutatás, bemutatkozás, 

– érdeklődés hogylét iránt és arra reagálás, 



 11 

– engedélykérés és arra reagálás, 

– köszönet és arra reagálás, 

– bocsánatkérés és arra reagálás, 

– gratuláció, jókívánságok és arra reagálás, 

– személyes levélben megszólítás, és elbúcsúzás. 

Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok: 

– sajnálkozás, 

– öröm, 

– elégedettség, elégedetlenség, 

– csodálkozás, 

– remény, 

– bosszúság. 

Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs 

szándékok: 

– véleménykérés és arra reagálás, 

– valaki igazának az elismerése és el nem ismerése, 

– egyetértés, egyet nem értés, 

– tetszés, nem tetszés, 

– akarat, kívánság, képesség, szükségesség, lehetőség, 

– ígéret, 

– szándék, 

– dicséret. 

 

Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok: 

– dolgok, személyek megnevezése, leírása, 

– események leírása, 

– információkérés, információadás, 

– igenlő vagy nemleges válasz, 

– tudás, nem tudás, 

– bizonyosság, bizonytalanság. 

A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok: 

– kérés, 

– tiltás, felszólítás, 
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– javaslat és arra reagálás, 

– meghívás és arra reagálás, 

– kínálás és arra reagálás. 

 

Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok: 

– visszakérdezés, ismétléskérés, 

– nem értés, 

– betűzés kérése, betűzés, 

– felkérés lassabb, hangosabb beszédre. 

 

 

8. évfolyam 

 

Tartalom 

 

A kommunikációs szándékokra és a fogalomkörökre vonatkozó nyelvenként 

kidolgozott kimeneti  

követelményeket a kerettanterv hat nyelvre, kétéves bontásban tartalmazza. 

Kommunikációs szándékok 

Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok: 

– megszólítás, 

– köszönés, elköszönés, 

– bemutatás, bemutatkozás, 

– érdeklődés hogylét iránt és arra reagálás, 

– engedélykérés és arra reagálás, 

– köszönet és arra reagálás, 

– bocsánatkérés és arra reagálás, 

– gratuláció, jókívánságok és arra reagálás, 

– személyes levélben megszólítás, és elbúcsúzás. 

Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok: 

– sajnálkozás, 

– öröm, 

– elégedettség, elégedetlenség, 
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– csodálkozás, 

– remény, 

– bosszúság. 

Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs 

szándékok: 

– véleménykérés és arra reagálás, 

– valaki igazának az elismerése és el nem ismerése, 

– egyetértés, egyet nem értés, 

– tetszés, nem tetszés, 

– akarat, kívánság, képesség, szükségesség, lehetőség, 

– ígéret, 

– szándék, 

– dicséret. 

Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok: 

– dolgok, személyek megnevezése, leírása, 

– események leírása, 

– információkérés, információadás, 

– igenlő vagy nemleges válasz, 

– tudás, nem tudás, 

– bizonyosság, bizonytalanság. 

 

A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok: 

– kérés, 

– tiltás, felszólítás, 

– javaslat és arra reagálás, 

– meghívás és arra reagálás, 

– kínálás és arra reagálás. 

Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok: 

– visszakérdezés, ismétléskérés, 

– nem értés, 

– betűzés kérése, betűzés, 

– felkérés lassabb, hangosabb beszédre. 

 


