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Orosz nyelv 

Második idegen nyelv 

Helyi tanterv 

9–12. évfolyam 

A Második idegen nyelv helyi tantervében megtalálható célok, feladatok, módszerek, tanulási 

eredmények, valamint a két oktatási szakaszban (9-10., valamint 11-12. évfolyam) feldolgozásra kerülő 

témakörök és az azokhoz kapcsolódó tanulási eredmények, fejlesztési feladatok és javasolt 

tevékenységek érvényesek az orosz nyelv tanítására. Az alábbiakban az egyes évfolyamokra 

vonatkozóan adjuk meg az elsajátítandó nyelvi funkciók és nyelvi elemek, struktúrák listáját, továbbá 

az egyes témakörök feldolgozására fordított tanórák tervezett számát. 

 Heti óraszámok: 

Évfolyam 9. 10. 11. 12. 

Óraszám 4 4 3 3 

 

 

  9–10. évfolyam 

Ennek a nevelési-oktatási szakasznak 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.  Ebben a szakaszban 

is 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 egyidőben a tanuló ebben a szakaszban is tovább halad az önálló, tudatos 

nyelvhasználóvá válás útján. Egyre jobban érti, hogy a felnőtt élet, elsősorban a továbbtanulás és a 

szakmai boldogulás egyik alapvető kulcsa a használható nyelvtudás. Ezért a nyelvóráknak segíteniük 

kell a tanulót abban, hogy a másodikként tanult idegen nyelvet is egyre inkább személyes 

érdeklődéséhez kapcsolódó, valós kommunikációs helyzetekben használhassa. 

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. 

Különösen fontos az irányító tanár támogató visszajelzése, és az a többféle értékelési forma, melyek 

által segítséget és mintát kap önmaga és társai értékeléséhez, megtanulja saját és mások hibáit felismerni 

és azokat kijavítani. Így válik a tanuló egyre inkább önállóvá a nyelvtanulás és a nyelvhasználat terén 

is. Az egyéni érdeklődés és igények figyelembevétele meghatározó, ezért a nyelvórákba be kell emelni 
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olyan idegen nyelvi tartalmakat, lehetőségeket és eszközöket, amelyekkel a tanuló a nyelvórákon kívül 

is szívesen foglalkozik. 

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 szakasz végére a tanuló eléri a KER szerinti A1+ szintet.  

 

 

 

 

9.évfolyam 

Nyelvi funkciók az orosz, mint második idegen nyelvre a 9. évfolyamon (a zárójelben olvasható orosz 

nyelvű kifejezések példák): 

 köszönési formák (üdvözlés és elköszönés) értelmezése és kifejezése (Здравствуй! 

Здравствуйте! Привет! Доброе утро! Добрый день! Добрый вечер! До свидания! До 

скорой встречи! Пока! Как дела? Спасибо хорошо/ плохо/ нормально.) 

 személyre vonatkozó információkérés, információadás (Как тебя зовут? Меня зовут… 

Сколько тебе лет? Мне 14 лет. Ты откуда приехала? Я из Будапешта. Когда у тебя день 

рождения? 4 ого июня. Есть  у тебя домашнее животное? Да, у меня  есть кот. Нет, у меня 

нет домашнего животного. Есть у тебя брат или сестра? Да, у меня есть брат. Нет, у меня 

нет ни брата, ни сестры. Говоришь по французски? Я понимаю по французски.  Есть у 

тебя любимый предмет? Да, есть. Мой любимый предмет- это математика) 

 információkérés/adás (Когда отправляется поезд? Когда прибывает следующий поезд? 

Руководитель здесь? Да, конечно здесь.  ) 

 dolgok, személyek megnevezése, rövid/egyszerű jellemzése (Кто это? Что это Как он/ она 

/оно выглядит?  …/ он /она /оно большой/ ая /ое и современный /ая/ ое . Как сказать по 

английки ? Как сказать по венгерски?) 

 főbb ünnepekhez kapcsolódó szófordulatok (С Рождеством! С  Новым Годом! С Пасхой! ) 

 köszönet kifejezése (Спасибо. Спасибо большое.) 

 köszönetre történő reakció megfogalmazása (Пожалуйста. Не за что.) 

 megszólítás kifejezése és arra reagálás (Извините! Могу помочь вам?) 

 telefon felvétele, telefonon való bemutatkozás (Здесь АБ говорит.)  

 bemutatkozás megfogalmazása (Меня зовут … Привет !) 

 hogylét iránti érdeklődés (Как дела? Как идут твои дела? Что случилось с тобой ?) 

 hogylét iránti érdeklődésre történő reakció kifejezése (Спасибо, хорошо/ плохо/ нормально. 

Я чувствую себя  хорошо/ плохо/ нормально) 

 bocsánatkérés értelmezése és annak kifejezés e (Извините! Простите, пожалуйста !) 

 bocsánatkérésre történő reakció megfogalmazása (Все нормально. Нет проблем.) 

 jókívánságok kifejezése, reakció megfogalmazása (С днём рождения! Всего хорошего! 

Поздравдяю! Спасибо. Тебе того же.) 

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

mailben (Дорогой Пётр! Всего хорошего!  До скорой встречи! С приветом!) 

 véleménykérés és arra reagálás (Что ты думаешь об этом? Я думаю… Я так не думаю. 

Каково твое мнение? По моему мнению…) 
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 tetszés, illetve nem tetszés kifejezése (Как вам/тебе это нравится? Это здорово, мне это 

очень нравится. Тебе нравится ...? Да, мне нравится. Нет, мне не нравится.) 

 igenlő vagy nemleges válasz kifejezése (Да. Нет.) 

 tudás, illetve nem tudás kifejezése ( Я знаю. Я не знаю. Я понятия не имею.) 

 akarat, kívánság kifejezése  (Я хочу мороженое, пожалуйста!) 

 kínálás és arra reagálás (Хочешь апельсин? Вот, пожалуйста. Да, пожалуйста.  Нет, 

спасибо. Спасибо. 

 

 

10.évfolyam 

Nyelvi funkciók az orosz, mint második idegen nyelvre a 10. évfolyamon (a zárójelben 

olvasható orosz nyelvű kifejezések példák): 

 

 alapvető érzések kifejezése (Мне холодно. Я голоден/ Я голодна. Я счастлива/ 

печальная/злая) 

 dicséret, kritika kifejezése ( Это отлично. Это хорошая идея. Это скучно) 

 öröm, sajnálkozás, bánat kifejezése (Отлично! Я очень счастлива. Хорошо тебе! Я рада за 

тебя. Мне очень жаль это слышать. О, нет! О, Боже! Мне так жаль тебя.) 

 elégedettség/elégedetlenség kifejezése (Я очень доволен. Вы счастливы ...? Вы довольны ...? 

Это хорошо / приятно / не плохо. Я очень доволен ..., это было не очень хорошо.) 

 csodálkozás kifejezése (Как так? Он?) 

 kérés és arra reagálás (Можешь дать мне ручку? Могу ли я получить ручку? Да, вот!. 

Извините, я не могу.) 

 javaslat és arra reagálás (Пошли в кино. Хорошая идея!) 

 meghívás és arra reagálás (Вы можете прийти на мою вечеринку? Да, спасибо за 

приглашение. Нет, извини! 

 nem értés megfogalmazása (Я не понимаю.) 

 nem értés, magyarázatkérés, magyarázat értésének ellenőrzése (Это понятно? Извините, что 

это значит?) 

 betűzés kérése, betűzés (Можете / могли бы вы произнести это по буквам для меня?  Это...) 

 visszakérdezés kifejezése nem értés esetén (Можете повторить, пожалуйста?)  

 felkérés hangosabb, lassúbb beszédre (Не могли бы вы говорить немного медленнее, 

пожалуйста?) 

 valaki igazának az elismerése és el nem ismerése (Ты прав. Ты не прав.) 

 egymást követő események leírása (Что случилось? Сначала… потом… наконец…) 

 utasítások értelmezése és azokra történő reakció kifejezése (Подойди сюда, пожалуйста! 

Прочитай текст!) 

 

 Nyelvi elemek, struktúrák az orosz, mint második idegen nyelvre a 9-10. évfolyamon (a 

zárójelben olvasható  orosz nyelvű kifejezések példák): 

 cselekvés, történés, létezés kifejezése jelen időben: *быть* létige (Я ... Я не Ты ...? Он …? 

Кто он? Что это такое? ); Настоящее время (Я ем хлеб на завтрак. Я не люблю сыр. Вы 

играете в теннис? Почему она плачет? Я не слушаю. Я ухожу.) 
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 cselekvés, történés, létezés kifejezése múlt időben: ’быть’ létige (Я был ... я не был ... Ты был 

...? Был ли он ...? Кто там был? Что это было?),   Прошлое время (Я ела хлеб на завтрак. 

Я не видела фильм. Ты посетил Петра?) 

 cselekvés, történés, létezés kifejezése jövő időben: ’собираюсь/буду’ (Я собираюсь стать 

доктором. Будет дождь.) 

 felszólító mód: felszólítások (Иди сюда! Не кричи! Пошли!) 

           birtoklás kifejezése: birtokos névmások :мой, твой, его, её наш, ваш, их. 

                                                                   A чей birtokos kérdő névmás. Esetviszoyok. 

                           A főnevek birtokos esete: книга мальчика, книги мальчика/мальчиков. 

                           У меня есть… 

 A tagadás rendszerének tudatosítása: у меня нет.../ не было.../ не будет...) 

 mennyiségi viszonyok: egyes és többes szám собака-собаки, дитя-дети); számok (один, 

два,…, сто), sorszámok (первый, второй, третий,…);  megszámlálható főnevek (Сколько 

дисков у вас есть? У меня есть много / несколько дисков.); megszámlálhatatlan főnevek 

(Сколько у вас денег? У меня есть  много / мало денег.) 

 minőségi viszonyok: rövid melléknevek fokozása (Виктор младше меня. Мария самая 

красивая девушка.); rendhagyó melléknevek fokozása (хорошо / плохо, лучше / хуже); 

hosszabb melléknevek fokozása, összehasonlítás (самый умный, она самый умный из всех.)             
 térbeli viszonyok: prepozíciók, helyhatározók (направо, налево, прямо, на столе, в 

машине, в школу, на улицу …) 
 időbeli viszonyok: gyakoriság (Cегодня. Утром, днём, вечером, ночью. В четверг, в 

пятницу. Летом, осенью, зимой, весной. Часто, всегда, никогда. 

 Az idő kifejezése: Сейчас 2 часа. Как часто? всегда, часто, иногда, никогда, раз/два в 

неделю, каждый день), dátumok/időpontok (időtartam: Сколько времени проводила в 

Испании?  Один месяц.) 

 modalitás: (Я умею / не умею плавать.); «Могу», «можно ли » (могу ли я присоединиться 

к вам?); 'Должен был' (ты должен был быть там?); «Не должен» (Вы не должны курить 

здесь.) 

 szövegösszetartó eszközök: mutató névmások (этот, тот, эти, те), kötőszavak ((и, или, но, 

потому что), névmások (я, он, они… я, он, они…), «некоторые / любые» (в сумке есть 

несколько карандашей. У вас есть сестры? У меня нету спичечных коробок. В вазе есть 

немного воды. В моем стакане нет сока.), határozatlan névmások (кто-нибудь, что-нибудь, 

никто, все) 

Az egyes témakörök tanulási eredményeként a tanuló: 

- adott tématartományban megért egyszerű, többnyire ismert nyelvi elemeket tartalmazó célnyelvi 

szöveget; 

- adott tématartományban létrehoz egyszerű, többnyire ismert nyelvi elemeket tartalmazó célnyelvi 

szöveget, tanult és begyakorolt nyelvi eszközökkel; 

- felismeri és használja a legegyszerűbb mindennapi nyelvi funkciókat életkorának és nyelvi szintjének 

megfelelő, egyszerű helyzetekben interakciót folytatva. 

 

A 9–10. évfolyamon az orosz, mint második idegen nyelv tantárgy alapóraszáma: 288 óra. 
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A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Javasolt óraszám 

Личные темы: семейные отношения, образ жизни 30 

Окружающая среда и природа 10 

Деятельность в классе 20 

Отдых, путешествия, туризм 20 

Общественные вопросы 10 

 Русский язык  и изучение языков 10 

Межкультурные темы 10 

Междисциплинарные темы и мероприятия 10 

Актуальные темы 5 

Развлекательная программа 15 

Получение и обмен знаниями 4 

Összes óraszám: 144 

 

TÉMAKÖR: Личные темы: семейные отношения, образ жизни 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 30 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK  

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

 elmesél rövid, személyes történetet egyszerű nyelvi eszközökkel, önállóan, a cselekményt 

lineárisan összefűzve; 

 rövid, egyszerű, összefüggő szövegeket ír a tanult nyelvi szerkezetek felhasználásával az ismert 

szövegtípusokban, az adott tématartományban; 

 értelmez életkorának megfelelő nyelvi helyzeteket hallott szöveg alapján;  

 kommunikációt kezdeményez egyszerű hétköznapi témában, a beszélgetést követi, egyszerű nyelvi 

eszközökkel fenntartja és lezárja; 

 az életkorának megfelelő mindennapi helyzetekben a tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazott 

kérdéseket tesz fel és válaszol a hozzá intézett kérdésekre; 

 üzeneteket ír; 

 megoszt alapvető személyes információkat magáról egyszerű nyelvi elemekkel; 

 kifejez tetszést, nem tetszést, akaratot, kívánságot, tudást és nem tudást, szándékot; 

 kifejez alapvető érzéseket, például örömöt, sajnálkozást, bánatot, elégedettséget, elégedetlenséget; 

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

helyesen és érthetően fejezi ki magát az ismert nyelvi eszközök segítségével. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: знакомства, 

семейные отношения, друзья 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: непосредственное 

окружение, дом 

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: части дома / квартиры, 

меблировка, бытовая техника 

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: отдых, праздники 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: хобби, еда  
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 A témakörre jellemző alapvető fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 2-3 főbb 

ünnephez (pl. Рождество, Пасха, День Рождение) kapcsolódó alapszintű kifejezés, állandósult 

szókapcsolat ismerete 

 Személyes környezethez tartozó egyszerű információk átadása egyszerű nyelvi elemekkel 

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók használata 

 Alapvető érzések begyakorolt állandósult nyelvi fordulatok segítségével történő átadása. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

— projektmunka egyénileg (PPT):  

o családfa készítése képekkel és annak szóbeli bemutatása 

o a lakóhely és környezetének bemutatása 

o a legjobb barát, barátnő bemutatása 

— projektmunka csoportban:  

o (plakát készítése): Mit teszünk környezetünk védelme érdekében? 

o otthon 

o az iskolában  

o a lakóhelyünkön 

— szóbeli mini-prezentációk: ‘Napirendem’+ családtagjaim napirendje, szabadidő 

— kérdőívek megalkotása, kitöltése, illetve írásbeli/szóbeli összegzése:   

o ‘Különóráink és hobbijaink’ (időpont, helyszín stb.) 

— internetes kutatás 

o Egy hiresség élete és életvitele ( Жизнь и образ жизни известного человека) 

— Szerepjátékok: 

o Interjú egy híres emberrel az életéről és családjáról 

o Ismerkedés az új osztálytársakkal – kérdések és feleletek 

 

TÉMAKÖR: Окружающая среда и природа 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK  

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

 rövid, egyszerű, összefüggő szövegeket ír a tanult nyelvi szerkezetek felhasználásával az ismert 

szövegtípusokban, az adott tématartományban; 

 értelmez életkorának megfelelő nyelvi helyzeteket hallott szöveg alapján; 

 az életkorának megfelelő mindennapi helyzetekben a tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazott 

kérdéseket tesz fel és válaszol a hozzá intézett kérdésekre; 

 üzeneteket ír; 

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

helyesen és érthetően fejezi ki magát az ismert nyelvi eszközök segítségével. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: животные, растения 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: природа 

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: природные 

катастрофы 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: охрана природы, 

охрана животных, содержание домашних животных 
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 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: природные явления, 

погода 

 Közvetlen környezethez tartozó egyszerű információk átadása egyszerű nyelvi elemekkel 

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók használata. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

− projektmunka egyénileg, (prezentáció készítése képekkel és annak szóbeli bemutatása) 

o magyarországi állatkertek és lakóik 

o az árvizek pusztításai Magyarországon és a világban 

o lakóhelyem, környezetem  

− internetes kutatás – szófelhő 

o milyen állatok élnek Oroszországban, a Bajkál tó környékén? 

o hol van a legtöbb földrengés és működő vulkán a világban? 

− játék  

o állat barkochba 

o kvíz/keresztrejtvény  

TÉMAKÖR: Деятельность в классе 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 20 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK  

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

 megérti a szintjének megfelelő, nonverbális vagy vizuális eszközökkel támogatott célnyelvi 

óravezetést és utasításokat, kérdéseket; 

 felkészülést követően röviden, összefüggően beszél az adott tématartományhoz tartozó témákban; 

 képet jellemez röviden, ismert nyelvi fordulatok segítségével, segítő tanári kérdések alapján; 

 változatos, kognitív kihívást jelentő szóbeli és írásbeli feladatokat old meg önállóan vagy 

kooperatív munkaformában, a tanult nyelvi eszközökkel, szükség szerint tanári segítséggel; 

 értelmezi az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő, egyszerű hangzószövegben a tanult nyelvi 

elemeket; 

 alkalmazza az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő hangzó szöveget a változatos nyelvórai 

tevékenységek és a feladatmegoldás során; 

 alkalmazza az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő írott, nyomtatott vagy digitális alapú 

szöveget a változatos nyelvórai tevékenységek és feladatmegoldás során; 

 egyszerű mondatokat összekapcsolva mond el egymást követő eseményekből álló történetet, vagy 

leírást ad valamilyen témáról; 

 nem értés esetén a meg nem értett kulcsszavak/fordulatok ismétlését vagy betűzését kéri; 

 a tanórán bekapcsolódik az interakciót igénylő nyelvi tevékenységekbe, abban társaival közösen 

vesz részt, a begyakorolt nyelvi elemeket tanári segítséggel a tevékenység céljainak megfelelően 

alkalmazza; 

 részt vesz egyszerű szövegértést igénylő nyelvórai tevékenységekben; 

 részt vesz egyszerű szövegalkotást igénylő nyelvórai tevékenységekben. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: школьный персонал, 

одноклассники 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: школа 
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 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: предметы, 

используемые для изучения 

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: послеобеденные 

мероприятия, школьные праздники, школьные традиции, события, внеклассные 

возможности для изучения языков 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: обучение, 

внешкольное использование языкoв, общественные мероприятия, сохранение традиций 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: знание, цели 

изучения языкoв. 

 Részvétel tanórai nyelvi fejlesztő tevékenységekben 

 Tanult elemek felhasználása a nyelvi célok elérésére 

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő írott és hangzó szöveg felhasználása a nyelvi fejlesztő 

tevékenységek során. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

- projektmunka: - egyéni vagy csoportos 

o iskolai szokások, napirend, órarend 

o iskolai szabályok  

o iskolai öltözködés Magyarországon és a célnyelvi országokban  

o tantárgyak összehasonlítása a két országban, iskolai időbeosztás összehasonlítása, 

tanórán kívüli tevékenységek összehasonlítása 

- kérdőív készítése:  

o kedvenc tantárgyak, ki miben érzi jónak / kevésbé jónak magát – szóbeli összesítés 

- kutatómunka: szótanulási stratégiák – a különböző módszerek bemutatása 

- csoportos feladat:  

o szókártyákból mondatalkotás – melyik csoport tudja az összes kártyáját felhasználni? 

o mi mindent csinál az ideális nyelvtanuló idegen nyelven?  

TÉMAKÖR: Отдых, путешествия, туризм  

JAVASOLT ÓRASZÁM: 20 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK  

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

 értelmez életkorának megfelelő nyelvi helyzeteket hallott szöveg alapján; 

 az életkorának megfelelő mindennapi helyzetekben a tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazott 

kérdéseket tesz fel és válaszol a hozzá intézett kérdésekre; 

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan/kooperatív 

munkaformában. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: туристы, гиды; 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: виды размещения, 

направления, достопримечательности,; 

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: памятники, экспонаты, 

проездные документы, транспортные средства, предметы, используемые во время 

путешествий, бланки, брошюры; 
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 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: праздники в 

Венгрии и за рубежом; 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: подготовка, 

планирование поездки, осмотр достопримечательностей; 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: самоорганизованные 

и комплексные праздники, культурные различия; 

 Az utazás és turizmus tématartományhoz tartozó egyszerű információk átadása 

 Interakció az utazás és turizmus tématartományban. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

− projektmunka egyénileg, (prezentáció készítése képekkel és annak szóbeli bemutatása) 

o  Látnivalók, nevezetességek Moszkva, Szentpétervár 

o Magyarország híres látnivalói 

o Lakóhelyem nevezetességei 

 

− Projektmunka csoportosan 

o egy osztálykirándulás megtervezése 

o fontos célnyelvi országbeli turisztikai események, fesztiválok 

− Internetes kutatómunka 

o útvonalterv Moszkvába, milyen országokon, városokon kell átutazni? 

o különleges közlekedési eszközök a nagyvilágban – képekkel 

o különleges szállodák/szállások 

− Szerepjátékok 

o idegenvezető – izgága, kérdésekkel teli csoport 

o szállodai recepciós - igényes vagy ’akadékoskodó’ vendég  

TÉMAKÖR: Общественные вопросы 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK  

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

 találkozik az érdeklődésének megfelelő, akár autentikus szövegekkel elektronikus/digitális 

csatornákon, tanórán kívül is. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: представители 

государственного сектора и государственной службы, туристы 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: учреждения 

культуры, рестораны, национальные и международные достопримечательности / 

достопримечательности, городская жизнь / загородная жизнь 

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: входные билеты, 

анкеты, брошюры 

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: культурные 

мероприятия, способы развлечения 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: давать указания, 

давать информацию 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: хобби, развлечения, 

культура, путешествия, национальный и международный туризм 
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 A közéleti tématartományhoz tartozó egyszerű információk értelmezése. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

− szerepjátékok – csapatversenyben: Melyik a legjobb jelenet?  

o gyors étteremben  

o utazási irodában 

o utcán: útbaigazítás kérése és adása 

o o 'Я туристический гид по Будапешту  – helyi látványosságok bemutatása 

− prospektus, reklám készítése - (étterem, mozi, színház, látványosság) 

− ismerkedés a reklámok világával: színek, logók, üzenetek 

− internetes kutatómunka  

o a célnyelvi országok és hazánk számokban - rövid bemutatók   

o kviz játék a célnyelvi országokról és hazánkról 

− Vitafórum:  

o városi és vidéki élet, ki hogyan érvel? 

− kérdőív készítése, kitöltése, kiértékelése:  

o a legkedveltebb szabadidős tevékenységek a csoportban, (tv, olvasás, internet, 

közösségi média, tánc, sport stb.), és miért? 

TÉMAKÖR:  Русский язык  и изучение языков 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK  

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

 ismeri a célnyelv főbb jellemzőit; 

 értelmezi és használja az idegen nyelvű írott, olvasott és hallott tartalmakat a tanórán kívül is; 

 követi a célnyelvi normához illeszkedő kiejtést és intonációt a tanult nyelvi elemekben; 

 alkalmazza a tanult nyelvi funkciókat társalgás megkezdéséhez, fenntartásához és befejezéséhez; 

 digitális eszközöket és felületeket is használ nyelvtudása fejlesztésére; 

 nyelvtanulási céljainak eléréséhez társaival párban és csoportban együttműködik; 

 nyelvi haladását többnyire fel tudja mérni. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: языковые навыки, 

изучение языка, языки 

 Az anyanyelv és a célnyelv közötti legalapvetőbb kiejtésbeli /helyesírási különbségek felismerése 

 A célnyelvre jellemző standardhoz közelítő kiejtés használata  

 Az idegen nyelvű írott, olvasott és hallott tartalmak felismerése, akár a tanórán kívül is, digitális 

csatornákon is 

 Alapszintű nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák használata. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

 tanulásmódszertan tudatosan: szótanulási technikák 

 Nyelvtanulási típusok, stratégiák feltérképezése kérdőívvel 

 közös zenehallgatás, a szöveg egyszerű feldolgozása, feladatlap 

o keresztrejtvény készítése  

 betűzésverseny 

o Ki tudja leggyorsabban a lebetűzött szavakat helyesen leírni? 
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− egyszerű nyelvezetű szöveg órai feldolgozása (illusztráció, előadás)  

− játékos diktálási feladatok 

o o бегущая диктовка 

TÉMAKÖR: Межкультурные темы 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK  

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

 találkozik célnyelvi országismereti tartalmakkal; 

 megismeri a célnyelvi országok jellemzőit és kulturális sajátosságait; 

 a célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemeket használja. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Főbb célnyelvi kulturális szokások, jellemzők ismerete, összehasonlítása alapvető hazai 

szokásainkkal 

 Célnyelvi országok főbb országismereti jellemzőinek ismerete 

 Hazánk főbb országismereti jellemzőinek ismerete célnyelven 

 A célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó alapvető tanult nyelvi elemek alkalmazása. 

  



12 
 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

Projectmunka – egyéni vagy csoportos 

— Oroszország és Magyarország összehasonlítása hagyományos és digitális kutatómunka majd 

órai kiselőadások formájában, az alábbi témakörök mentén: 

o az orosz és magyar iskolák jellemzői, napirend 

o tipikus orosz ház, lakás – miért más itthon? 

o mindennapi szokások Oroszországban és Magyarországon – van-e különbség? 

o családon belüli szerepek és feladatmegosztás a két kultúrában 

o ünnepek a családban (Именины, Рождественский сочельник, Пасхальный 

понедельник stb.)  

o viselkedésbeli különbségek a két kultúrában (pl. üdvözlés) 

o állattartási szokások, kedvenc állatok ("Кошки" против "собак"?) 

o orosz és magyar nyaralási szokások 

o orosz időjárás – magyar időjárás 

o orosz/magyar étkezési szokások, tipikus ételek 

o híres helyek a két országban  

− rövid dokumentumfilmek megtekintése, elemzése a célnyelvi országokról  

− jellegzetes orosz ünnepek megszervezése az osztályban/iskolában 

o pl. Рождественская вечеринка 

o pl День святого Валентина 

TÉMAKÖR: Междисциплинарные темы и мероприятия 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK  

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

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy kooperatív 

munkaformákban; 

 ismer szavakat, szókapcsolatokat a célnyelven a témakörre jellemző, életkorának és 

érdeklődésének megfelelő, más tudásterületen megcélzott tartalmakból. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Alapvető szavak, szókapcsolatok használata célnyelven a témakörre jellemző, életkorának és 

érdeklődésének megfelelő tartalmakból. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

− egyéni projektmunka - témák, személyiségek bemutatása 

o Hogyan tudom alkalmazni nyelvtudásomat más tárgyak tanulásánál?  

o egy szabadon választott téma, mely más tárgy tanulása közben felkeltette az 

érdeklődésemet 

o egy híres tudós élete  

o Magyarország történelmének egy érdekes alakja  

o célnyelven rövid történet, egyéni élmény leírása 

− internetes kutatómunka 

o szavak, kifejezések keresése a különböző tantárgyakhoz 

− vaktérképen országok, népek megjelölése, népnevek gyakorlása 

− csoportos project:  

o társasjáték készítése és játszása - fókuszban egy-egy tantárgy (pl. földrajz, történelem, 

biológia, művészeti tantárgyak) 
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TÉMAKÖR: АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 5 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK  

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

 használja a célnyelvet életkorának és nyelvi szintjének megfelelő aktuális témákban és a hozzájuk 

tartozó szituációkban; 

 találkozik a célnyelvi, életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi legfőbb 

hírekkel, eseményekkel. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírekre és eseményekre 

vonatkozó alapvető szókincs megértése és használata célnyelven a megismert témák alapján. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

− projektmunka:  

o aktuális hírek feldolgozása vizuális eszközökkel  

o  képaláírások megfogalmazása  

o időjárásjelentés készítése 

− Egy izgalmas sportesemény megtekintése az orosz nyelvű híradóban (pl. úszó VB) 

o szógyűjtés az esemény témájával kapcsolatban 

o lenémított film tanulói kommentárral 

− szerepjáték:  

o interjú készítése egy, a hírekben aktuálisan szereplő híres emberrel 

TÉMAKÖR: Развлечение 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 15 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK  

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

 hallgat az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket elektronikus, digitális csatornákon, 

tanórán kívül is, szórakozásra vagy ismeretszerzésre; 

 a nyomtatott vagy digitális alapú írott szöveget felhasználja szórakozásra és ismeretszerzésre; 

 találkozik életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmakkal; 

 felhasználja a célnyelvet szórakozásra és játékos nyelvtanulásra. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmak megismerése 

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő orosz nyelvű, akár irodalmi szövegek, filmek felhasználása 

szórakozás és játékos nyelvtanulás céljára 

 Célnyelvi társasjátékok készítése és használata 

 Részvétel játékos nyelvi tevékenységekben, drámajátékokban. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

− egyéni projektmunkák és bemutatók  

o saját szórakozási szokások  

o kedvenc kulturális élmények 

− felmérés készítése és kiértékelése  

o szórakozási szokások az osztályon belül – melyik a legkedveltebb 

− egyéni internetes kutatások oroszul különböző témákban (filmek, színészek, együttesek stb.) 
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− dalszövegek feldolgozása, nyelvi érdekességek felfedezése 

− olvasási verseny az osztályon 

− csoportchat:  

o közös online csoport létrehozása, használata - vélemények, rövid blogok írása 

TÉMAKÖR: Получение и обмен знаниями 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 4 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK  

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

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy kooperatív 

munkaformákban; 

 találkozik az érdeklődésének megfelelő, akár autentikus szövegekkel elektronikus/digitális 

csatornákon, tanórán kívül is; 

 néhány szóból vagy mondatból álló jegyzetet készít írott szöveg alapján; 

 találkozik életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi ismeretterjesztő tartalmakkal. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Egyszerű, releváns információ megosztása az ismert nyelvi eszközökkel orosz nyelven 

 A tanult témákhoz kapcsolódó orosz nyelvű, egyszerű információ megszerzése. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

− projektmunka, kiselőadás, internetes kutatómunka saját, választott témából, poszter készítése, 

prezentáció 

11–12. évfolyam 

A 11. évfolyamra a második idegen nyelvből már A1+ szintű nyelvtudással érkezik a tanuló, és célja az, 

hogy nyelvtudását további fejlessze. 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.  

Ebben a szakaszban új témakörként jelenik meg a tudomány és technika, a kommunikáció; a többi 

témakörnél a különbséget a tanulási eredmények bővülése, árnyaltabbá válása jelenti.  

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 szakasz végére a tanuló eléri a KER szerint meghatározott A2 szintet. 

 

11.évfolyam 

Nyelvi funkciók az orosz, mint második idegen nyelvre a 11. évfolyamon (a zárójelben olvasható orosz 

nyelvű kifejezések példák): 

 remény kifejezése (Я надеюсь ..., я с нетерпением жду ...) 

 véleménykérés és arra reagálás (Как вы к этому относитесь? Я думаю, это здорово.) 

 tetszés, illetve nem tetszés kifejezése (Что вы думаете о ...? Мне это очень нравится. Я думаю, 

что это отвратительно.) 

 egyetértés kifejezése (Я полностью согласен с вами. Я думаю, ты прав.) 
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 egyet nem értés kifejezése (Я не согласен с вами.) 

  dolgok, rövid/egyszerű jellemzése (Он сделан из ..., он используется для ...) 

 lehetőség kifejezése (Она может посетить нас.) 

12.évfolyam 

 Nyelvi funkciók az orosz, mint második idegen nyelvre a 12. évfolyamon (a zárójelben olvasható 

orosz nyelvű kifejezések példák): 

 

 bizonyosság, bizonytalanság kifejezése (Я уверен, что они придут. Они могут прийти или не 

прийти. Она не может быть очень старой, ей должно быть 25 лет.) 

 javaslat és arra reagálás (Хотели бы вы прийти в кино? Да, конечно.) 

 meghívás és arra reagálás (Я хотел бы пригласить вас на мою вечеринку. Спасибо, я рад 

приехать.) 

 bánat / bosszúság kifejezése (Как грустно / ужасно ... Какая жалость / стыд ...) 

 akarat, képesség kifejezése (Я хочу ... Я не хочу ...) 

 szükségesség kifejezése (Мне нужно ... Мне не нужно ...) 

 

 

 Nyelvi elemek és struktúrák az orosz, mint második idegen nyelvre a 11-12. évfolyamon (a 

zárójelben olvasható orosz nyelvű kifejezések példák): 

 cselekvés, történés kifejezése jelen időben: Настоящее время  (Вы убираете свою комнату? Я 

еще не закончил. Вы долго ждали?) 

 cselekvés, történés, létezés kifejezése múlt időben: Прошлое время (Он смотрел телевизор, 

когда я вошел в комнату. До моей поездки в Африку я никогда в жизни не видел бегемота.) 

 cselekvés, történés, létezés kifejezése jövő időben: '' Будет '(Когда тебе будет семнадцать? Я 

помогу тебе.) 

 birtoklás kifejezése jövő időben: «Есть» (в 25 лет у меня будет машина.) 

 időbeli viszonyok: уже, пока/ещё, только что (я уже прочитал. Он еще не закончил. Она 

только что вошла в комнату.) 

 modalitás: можно Могу / могу ли я присоединиться к вам?); должен, не должен (Вы должны 

спросить ее.) 

 feltételesség kifejezése (Мы останемся дома, если пойдет дождь. Я бы не стал делать это на 

вашем месте.) 

 függő beszéd kifejezése jelen időben (Он говорит, что устал. Я не знаю, где он живет. Скажите 

ему, чтобы остановить это.) 

Az egyes témakörök tanulási eredményeként a tanuló: 

 adott tématartományban megért egyszerű célnyelvi szöveget; 

 adott tématartományban létrehoz egyszerű célnyelvi szöveget; 

 adott tématartományban nyelvi szintjének és életkorának megfelelő interakciót folytat a tanult 

nyelvi elemek felhasználásával. 

A 11–12. évfolyamon az orosz nyelv tantárgy alapóraszáma: 216 óra. 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Javasolt óraszám 

Личные темы: семейные отношения, образ жизни 15 
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Окружающая среда и природа 10 

Деятельность в классе 10 

Отдых, путешествия, туризм 8 

Общественные вопросы 8 

Русский и изучение языка 8 

Межкультурные темы 8 

Междисциплинарные темы и мероприятия 8 

Актуальные темы 8 

Наука и техника, Связь 7 

Развлечения 8 

Получение и обмен знаниями 10 

Összes óraszám: 108 

 

TÉMAKÖR: Личные темы: семейные отношения, образ жизни 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 15 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK  

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

 elmesél rövid, személyes történetet egyszerű nyelvi eszközökkel, önállóan, a cselekményt 

lineárisan összefűzve; 

 rövid, egyszerű, összefüggő szövegeket ír a tanult nyelvi szerkezetek felhasználásával az ismert 

szövegtípusokban, az adott tématartományban; 

 értelmez életkorának megfelelő nyelvi helyzeteket hallott szöveg alapján; 

 összetett írott instrukciókat értelmez; 

 kommunikációt kezdeményez egyszerű hétköznapi témában, a beszélgetést követi, egyszerű, 

nyelvi eszközökkel fenntartja és lezárja; 

 az életkorának megfelelő mindennapi helyzetekben a tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazott 

kérdéseket tesz fel, és válaszol a hozzá intézett kérdésekre; 

 véleményét, gondolatait, érzéseit egyre magabiztosabban fejezi 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 reagál egyszerű 

célnyelvi eszközökkel, személyes vagy online interakciókban; 

 üzeneteket ír; 

 egyszerűen megfogalmazza személyes véleményét, másoktól véleményük kifejtését kéri, és arra 

reagál, elismeri vagy cáfolja mások állítását, kifejezi egyetértését vagy egyet nem értését; 

 kifejez tetszést, nem tetszést, akaratot, kívánságot, tudást és nem tudást, szándékot; 

 kifejez kérést, javaslatot, meghívást, kínálást és ezekre reagálást; 

 kifejez alapvető érzéseket, például örömöt, sajnálkozást, bánatot, elégedettséget, elégedetlenséget; 

 nem értés esetén a meg nem értett kulcsszavak vagy fordulatok magyarázatát kéri vagy 

visszakérdez; 

 megoszt alapvető személyes információkat magáról egyszerű nyelvi elemekkel; 

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

helyesen és érthetően fejezi ki magát az ismert nyelvi eszközök segítségével. 
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FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: знакомства, 

семейные отношения, друзья 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: непосредственное 

окружение, дом 

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: части дома / квартиры, 

меблировка, бытовая техника 

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: праздники 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: хобби 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: благосостояние, 

социальные отношения 

 Személyes témákhoz tartozó információk átadása 

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók használata. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

— Projekt (egyéni): családfa készítése, képekkel, szóbeli prezentációval (a folyamatos, összefüggő 

beszéd gyakorlására) 

o Közeli és távoli rokonok, kedvenc rokonaim  

o érdekes családi történetek a múltból 

— internetes kutató munka és csoportos projekt  

o  családok az orosz nyelvű országokban, különbségek, hasonlóságok 

o o «близкие / нуклеарные семьи», «семьи с одним родителем», «расширенные 

семьи», «усыновленные дети» 

o szerepek a családon belül 

— Vitafórum  

— pl. tinédzserek helyzete a családban: (Что больше всего раздражает подростков среди людей 

среднего возраста? Что же больше всего раздражает людей среднего возраста у 

подростков?) 

— Szerepjáték:  

o pl. az orvosnál 

— prezentáció készítése:  

o Családi ünnepek az orosz és magyar családoknál – hasonlóságok és különbségek 

— Közvélemény kutatás:  

o hobbik, érdeklődési körök 

TÉMAKÖR: Окружающая среда и природа 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK  

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

 rövid, egyszerű, összefüggő szövegeket ír a tanult nyelvi szerkezetek felhasználásával az ismert 

szövegtípusokban, az adott tématartományban; 

 értelmez életkorának megfelelő nyelvi helyzeteket hallott szöveg alapján; 

 kommunikációt kezdeményez egyszerű hétköznapi témában, a beszélgetést követi, egyszerű, 

nyelvi eszközökkel fenntartja és lezárja; 

 az életkorának megfelelő mindennapi helyzetekben a tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazott 

kérdéseket tesz fel, és válaszol a hozzá intézett kérdésekre; 
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 véleményét, gondolatait, érzéseit egyre magabiztosabban fejezi ki a tanult nyelvi eszközökkel; 

 a tanult nyelvi elemeket többnyire megfelelően használja, beszédszándékainak megfelelően, 

egyszerű spontán helyzetekben; 

 megoszt alapvető személyes információkat környezetéről egyszerű nyelvi elemekkel; 

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

helyesen és érthetően fejezi ki magát az ismert nyelvi eszközök segítségével. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: животные, растения 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: природа 

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: природные 

катастрофы 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: охрана природы, 

охрана животных, содержание домашних животных 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: природные явления, 

сохранение окружающей среды, устойчивость 

 Környezethez tartozó információk átadása 

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók használata. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

— Internetes kutatás:  

o veszélyeztetett állatok 

o kihaló növényfajok 

o nemzeti parkok a célnyelvi országokban és Magyarországon 

o a tengerek szennyezése -műanyag-szigetek a tengerben 

— Kiselőadás készítése:  

o veszélyben a földünk 

o a klímaváltozás jelenlegi és lehetséges hatásai 

o a nemzeti parkok és állatkertek feladatai 

o Mennyire egészséges lakóhelyem környezete? 

— Vitafórum:  

o hasznosak-e az állatkertek? 

o jó-e kutyát tartani lakótelepi lakásban? 

TÉMAKÖR: Школа и учебные учереждения 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK  

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

 megérti a szintjének megfelelő, nonverbális vagy vizuális eszközökkel támogatott célnyelvi 

óravezetést és utasításokat, kérdéseket; 

 aktívan részt vesz az életkorának és érdeklődésének megfelelő ifjúsági irodalmi alkotások közös 

előadásában; 

 egyre magabiztosabban kapcsolódik be történetek kreatív alakításába, átfogalmazásába; 

 felkészülést követően röviden, összefüggően beszél az adott tématartományhoz tartozó témákban; 

 képet jellemez röviden, ismert nyelvi fordulatok segítségével, segítő tanári kérdések alapján; 

 változatos, kognitív kihívást jelentő szóbeli és írásbeli feladatokat old meg önállóan vagy 

kooperatív munkaformában, a tanult nyelvi eszközökkel, szükség szerint tanári segítséggel; 
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 egyénileg vagy társaival együttműködve, szóban, részben szóban vagy írásban projektmunkát, 

kiselőadást készít, s ezeket IKT-eszközök segítségével is meg tudja valósítani; 

 a főbb szövegtípusok jellegzetességeit követi; 

 értelmezi az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő, egyszerű hangzószövegben a tanult nyelvi 

elemeket; 

 alkalmazza az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő hangzó szöveget a változatos nyelvórai 

tevékenységek és a feladatmegoldás során; 

 felismeri a főbb, életkorának megfelelő hangzó szövegtípusokat; 

 megkülönbözteti a főbb, életkorának megfelelő írott szövegtípusokat; 

 összetett írott instrukciókat értelmez; 

 véleményét írásban, egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazza, és arról írásban interakciót 

folytat; 

 néhány szóból vagy mondatból álló jegyzetet készít írott szöveg alapján; 

 egyszerű mondatokat összekapcsolva mond el egymást követő eseményekből álló történetet, vagy 

leírást ad valamilyen témáról; 

 összekapcsolja az ismert nyelvi elemeket egyszerű kötőszavakkal (például: és, de, vagy); 

 nem értés esetén a meg nem értett kulcsszavak vagy fordulatok magyarázatát kéri vagy 

visszakérdez; 

 alkalmazza az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő írott, nyomtatott vagy digitális alapú 

szöveget a változatos nyelvórai tevékenységek és feladatmegoldás során; 

 részt vesz szövegértést igénylő nyelvórai tevékenységekben; 

 részt vesz szövegalkotást igénylő nyelvórai tevékenységekben; 

 a tanórán bekapcsolódik az interakciót igénylő nyelvi tevékenységekbe, abban társaival közösen 

vesz részt, a begyakorolt nyelvi elemeket tanári segítséggel a feladat céljainak megfelelően 

alkalmazza. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Школьные вещи 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: образовательные 

учреждения 

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: предметы, 

используемые для изучения 

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: послеобеденные 

мероприятия, школьные праздники, школьные традиции, события, внеклассные 

мероприятия, внеклассные возможности для изучения языка / использования языка 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: обучение, 

внешкольное использование языка, общественные мероприятия, сохранение традиций 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: школьные предметы, 

знания, цели изучения языка, профессиональная ориентация 

 Részvétel tanórai nyelvi fejlesztő tevékenységekben 

 Tanult elemek felhasználása a nyelvi célok elérésére 

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő írott és hangzó szöveg felhasználása a nyelvi fejlesztő 

tevékenységek során. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

— Egyéni kutatás és képes beszámoló: 

o régi és új iskolám összehasonlítása - történetük, híres tanáraik 
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o a magyarországi és az orosz középiskola összehasonlítása 

— Csoportmunka / projekt:  

o egy osztályprogram megtervezése 

o ’Az ideális iskola’ jellemzői 

— Internetes kutatómunka: - képes beszámolók 

o érdekes iskolák a világ különböző részeiben 

— Vitafórum: 

o Hasznos-e az iskolai egyenruha?  

o Jó dolog-e a bentlakásos iskola? 

o Milyen a jó tanár? 

— Íráskészség fejlesztése:  

o beszámoló írása egy iskolai eseményről az iskolai újság részére 

o panaszkodó email írásai orosz barátomnak a sok házifeladatról  
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TÉMAKÖR: Отдых, путешествия, туризм  

JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK  

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

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy kooperatív 

munkaformában; 

 megérti és értelmezi az egyszerű, az adott tématartományhoz kapcsolódó összefüggő szövegeket, 

és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 

 egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart 

önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

  A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: туристы, гиды; 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: виды размещения, 

направления, достопримечательности 

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven памятники, экспонаты, 

проездные документы, транспортные средства, предметы, используемые во время 

путешествий, бланки, брошюры; 

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: праздники в 

Венгрии и за рубежом; 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célenyelven: подготовка, 

планирование поездки, осмотр достопримечательностей; 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: самоорганизованные 

и комплексные праздники, культурные различия; 

 Az utazás és turizmus tématartományhoz tartozó egyszerű információk átadása 

 Interakció az utazás és turizmus tématartományban.  

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

— Projektmunka egyénileg, párban vagy csoportban:  

o híres helyek, épületek bemutatása a célnyelvi országokban 

o híres helyek, épületek bemutatása Magyarországon 

o Lakóhelyünk turisztikai nevezetességeinek bemutatása célnyelven  

o ’Álomnyaralásom’ részletes megtervezése 

o hogyan készüljünk fel egy külföldi utazásra – Checklist készítése 

— Internetes kutatás 

o Érdekes, szokatlan szállások 

o Különleges utazási lehetőségek, járművek a nagyvilágban 

— Játék: Találd ki, melyik nevezetességről beszélek!  

— Felmérés készítése az osztályban: 

o Ki melyik országot szeretné megismerni? Melyik a legnépszerűbb célpont? 

o Ki hol szeretne nyaralni? (Balaton? hegyvidék? stb.) 

— Szituációs játék  

o szállásfoglalás/bejelentkezés/ügyintézés 

o ’Én vagyok az idegenvezető – az osztály a turistacsoport’ 

— Panaszlevél vagy/és kritika írása: egy hotelről, szórakozóhelyről 
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TÉMAKÖR: ОБЩЕСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK  

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

 megérti a nem kizárólag ismert nyelvi elemeket tartalmazó, élőszóban vagy digitális felületen 

elhangzó rövid szöveg tartalmát; 

 értelmezi az életkorának megfelelő, élőszóban vagy digitális felületen elhangzó szövegekben a 

beszélők gondolatmenetét; 

 hallgat az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket elektronikus, digitális csatornákon, 

tanórán kívül is, szórakozásra vagy ismeretszerzésre; 

 értelmezi az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi szituációkhoz kapcsolódó, írott 

szövegekben megjelenő információkat; 

 megérti a nem kizárólag ismert nyelvi elemeket tartalmazó rövid írott szöveg tartalmát; 

 információt cserél, információt kér, információt ad. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: представители 

государственного сектора и государственной службы, туристы 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: учреждения 

культуры, рестораны, национальные и международные достопримечательности / 

достопримечательности, городская жизнь / загородная жизнь 

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: входные билеты, 

анкеты, брошюры 

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: культурные 

мероприятия, способы развлечения 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: давать указания, 

давать информацию 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: хобби, развлечения, 

культура, путешествия, национальный и международный туризм 

 A közéleti tématartományhoz tartozó egyszerű információk értelmezése és átadása. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

— Projektmunka, egyéni bemutatók 

o Mi szórakoztatta nagyszüleinket/szüleinket?  

o Mi szórakoztat minket? 

— Vitakészség fejlesztése 

o  vidéki-városi élet előnyei és hátrányai 

o ’mozik’ – kellenek még? 

o Klasszikus zene = a régmúlt pop zenéje? 

— Íráskészség fejlesztése:  

o brossúrák, adalapok kitöltése 

o film/könyv - ajánló brossúra készítése 

TÉMAKÖR: Русский и изучение языка 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 óra 
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TANULÁSI EREDMÉNYEK  

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

 idegen nyelvi kommunikációjában használja a célnyelv főbb jellemzőit; 

 értelmezi és használja az idegen nyelvű írott, olvasott és hallott tartalmakat a tanórán kívül is; 

 tudatosan használ alapszintű nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiákat; 

 követi a célnyelvi normához illeszkedő beszédtempót a begyakorolt nyelvi elemekben; 

 alkalmazza a tanult nyelvi funkciókat társalgás megkezdéséhez, fenntartásához és befejezéséhez; 

 tanult nyelvi eszközökkel és nonverbális elemek segítségével tisztázza mondanivalójának lényegét; 

 digitális eszközöket és felületeket is használ nyelvtudása fejlesztésére; 

 következetesen alkalmazza a célnyelvi betű- és jelkészletet; 

 ismeretlen szavak valószínű jelentését szövegösszefüggések alapján kikövetkezteti az életkorának 

és érdeklődésének megfelelő, konkrét, rövid szövegekben; 

 egy összetettebb nyelvi feladat, projekt végéig tartó célokat tűz ki magának; 

 nyelvtanulási céljainak eléréséhez megtalálja és használja a megfelelő eszközöket; 

 nyelvi haladását többnyire fel tudja mérni; 

 hibáit többnyire észreveszi és javítja; 

 társai haladásának értékelésében segítően részt vesz. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: языковые навыки, 

изучение языка, языки 

 A célnyelvre jellemző standardhoz közelítő kiejtés használata  

 A célnyelvi betű- és jelkészlet következetes alkalmazása 

 Tanult nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák tudatos alkalmazása. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

— Gyakorló feladatok készítése (akár online is) az osztálytársak részére  

— nyelvtani, szókincsfejlesztő játékok készítése és játszása az órán 

— internetes kutatás és beszámoló  

o új szavak jelentéséről, eredetéről, szinonimáiról 

o a magyar és az orosz nyelv eredetéről, a különböző nyelvcsaládokról  

o a dialektusokról 

o kedvenc pop dalom érdekes szófordulatai 

— Olvasásértés fejlesztése: ismeretlen szavak jelentésének kikövetkeztetése 

— ’Osztálykönyvtár’ 

 

— Íráskészség fejlesztése 

o orosz nyelvű hirdetőtábla az osztályban az aktuális hírekkel 

TÉMAKÖR: Межкультурные темы 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK  

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

 célnyelvi kommunikációjába beépíti a tanult interkulturális ismereteket; 

 találkozik célnyelvi országismereti tartalmakkal; 

 megismeri a célnyelvi országok jellemzőit és kulturális sajátosságait; 
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 a célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemeket használja. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Célnyelvi és hazai kulturális szokások, jellemzők ismerete 

 Célnyelvi országok országismereti jellemzőinek ismerete  

 Főbb hazai országismereti jellemzők ismerete célnyelven 

 Legfontosabb hazai látnivalók, országismereti jellemzők bemutatása célnyelven, a célnyelvi 

kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemek alkalmazása. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

— Projektmunka: 

o a hagyományok ápolása Magyarországon és Oroszországban 

o a falvak szerepe a manapság a két országban 

o Mik a legfőbb sportágak a két országban és miért? 

— Internetes kutatómunka 

o a labdajátékok eredete és elterjedése/változatai 

 

— Prezentáció 

o karácsony ünneplése a világ országaiban 

o a magyar történelem egy kiemelkedő eseménye és hatása más országokra 

— Játék: 

o Leírás készítése/receptek – magyar vagy angol specialitás? 

o kviz különböző oszágok étkezési szokásairól 

— „kritika” írása egy étteremről, kulturális programról az iskolai/osztály újságba 

— Vitafórum 

o mi okozhat meglepetést a célnyelvi országban 

  



25 
 

TÉMAKÖR: Междисциплинарные темы и мероприятия 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK  

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

 egyénileg vagy társaival együttműködve, szóban, részben szóban vagy írásban projektmunkát, 

kiselőadást készít, s ezeket IKT-eszközök segítségével is meg tudja valósítani; 

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy kooperatív 

munkaformákban; 

 aktívan részt vesz az életkorának és érdeklődésének megfelelő gyermek-, és ifjúsági irodalmi 

alkotások közös előadásában; 

 ismer szavakat, szókapcsolatokat a célnyelven a témakörre jellemző, életkorának és 

érdeklődésének megfelelő, más tudásterületen megcélzott tartalmakból. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Tanult szavak, szókapcsolatok használata célnyelven a témakörre jellemző, életkorának és 

érdeklődésének megfelelő tartalmakból 

 Más tantárgyakból szerzett ismeretek és előzetes tudás felhasználása célnyelven. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

— Projekt munka (egyéni) 

o szókincsgyűjtés a kedvenc tantárgyam bemutatásához 

o egy magyar tudós/író/költő/történelmi hős életének ismertetése 

— (Papíralapú vagy online) poszter vagy kiselőadás készítése bármely más tudásterület 

témaköreiről 

— Vitafórum 

o melyik tantárgy ’hasznos’ a felnőtt életben? 

o kell-e a mindennapos testnevelés? 

o fontos-e a zene és a tánc? 

o kell-e könyvet olvasnia a 21. század fiataljának? 

o fontos-e az irodalmi művek lefordítása, filmek szinkronizálása? 

— Játék 

o szavak gyűjtése és elhelyezése a különböző tantárgyak oszlopai alá – kié a 

leghosszabb lista? 

o történelmi események modellezése szerepjátékkal 

TÉMAKÖR: Актуальные темы 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK  

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

 használja a célnyelvet életkorának és nyelvi szintjének megfelelő aktuális témákban és a hozzájuk 

tartozó szituációkban; 

 megért és használ szavakat, szókapcsolatokat a célnyelvi, az életkorának és érdeklődésének 

megfelelő hazai és nemzetközi legfőbb hírekkel, eseményekkel kapcsolatban; 

 megérti és tájékozódásra használja a célnyelvi, életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és 

nemzetközi legfőbb hírek, események lényegét. 
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FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírekre és eseményekre 

vonatkozó alapvető szókincs megértése és használata célnyelven 

 Életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírek és események 

értelmezése és tájékozódásra való alkalmazása célnyelven. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

— Online videók megtekintése  

o hírműsorok  

o aktuális eseményekről szóló tudósítások 

o riportok 

— Szerepjáték 

o ’néma’ videókhoz szövegkészítés és eljátszás 

o TV interjúkészítés egy híres emberrel (pl. sportolóval)  

— Internetes kutatómunka 

o egy aktuális esemény előzményeiről, részletesebb információkról 

o szókincsfejlesztés a média világához 

 

TÉMAKÖR: Наука и техника, Связь 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 7 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK  

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

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy kooperatív 

munkaformában; 

 egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart 

önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

 az adott tématartományban értelmez nyelvi szintjének megfelelő hallott és írott célnyelvi 

szövegeket kevésbé ismert témákban és szövegtípusokban is; 

 az adott tématartományban szóban és írásban létrehoz szövegeket különböző szövegtípusokban. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: основные предметы, 

используемые обычными людьми, мобильные телефоны, компьютеры, интернет 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: использование 

технологий в повседневной жизни, использование технологий для учебы или работы 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: интернет, социальные 

сети 

 Egyszerű információ átadása a tudomány és technika tématartományban. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

— Projektmunka (csoportban): Milyen technikai újítások fogják segíteni a jövőben…  

o a közlekedést 

o a házimunkát  

o az oktatást? 

o a kommunikációt? 
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— Internetes kutatómunka és prezentáció 

o a világ legfontosabb találmányai 

o a kommunkáció fejlődése az utóbbi 20 évben 

o a tudományos élet „fáklyavivői” a történelem folyamán  

— Vitafórum  

o az internet jövője 

o Mire jó a virtuális valóság?  

o a közösségi oldalak előnyei és hátrányai 

o Haladás-e minden változás? 

TÉMAKÖR: Развлечение 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK  

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

 hallgat az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket elektronikus, digitális csatornákon, 

tanórán kívül is, szórakozásra vagy ismeretszerzésre; 

 kiemel, kiszűr konkrét információkat a nyelvi szintjének megfelelő, élőszóban vagy digitális 

felületen elhangzó szövegből, és azokat összekapcsolja más iskolai vagy iskolán kívül szerzett 

ismereteivel; 

 értelmez egyszerű szórakoztató és ismeretterjesztő kisfilmeket; 

 értelmezi az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi szituációkhoz kapcsolódó, írott 

szövegekben megjelenő információkat; 

 összetett írott instrukciókat értelmez; 

 érdeklődése erősödik a célnyelvi irodalmi alkotások iránt; 

 rövid szövegek írását igénylő kreatív munkát hoz létre önállóan; 

 üzeneteket ír; 

 a nyomtatott vagy digitális alapú írott szöveget felhasználja szórakozásra és ismeretszerzésre; 

 a tanórán kívüli játékos nyelvtanulási lehetőségeket felismeri, és azokat használja; 

 találkozik életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmakkal; 

 felhasználja a célnyelvet szórakozásra és élményalapú játékos nyelvtanulásra. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmak megismerése (irodalom, 

film, társasjáték) 

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő angol nyelvű szövegek felhasználása szórakozás és 

élményalapú játékos nyelvtanulás céljára. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

— Internetes kutatómunka 

o külföldi kulturális események megismerése, bemutatása 

o hazai fesztiválok bemutatása, értékelése 

o érdekes kiállítások 

— Kedvenc számom bemutatása, meghallgatása 

o a szöveg leírása és értelmezése 
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TÉMAKÖR: Получение и обмен знаниями 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK  

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

 egyénileg vagy társaival együttműködve, szóban, részben szóban vagy írásban projektmunkát, 

kiselőadást készít, s ezeket IKT-eszközök segítségével is meg tudja valósítani; 

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan, vagy kooperatív 

munkaformákban; 

 hallgat az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket elektronikus, digitális csatornákon, 

tanórán kívül is, szórakozásra vagy ismeretszerzésre; 

 a nyomtatott vagy digitális alapú írott szöveget felhasználja szórakozásra és ismeretszerzésre; 

 rövid, egyszerű, ismert nyelvi eszközökből álló kiselőadást tart változatos feladatok kapcsán, 

hagyományos vagy digitális alapú vizuális eszközök támogatásával; 

 néhány szóból vagy mondatból álló jegyzetet készít írott szöveg alapján; 

 a tanórán kívüli, akár játékos nyelvtanulási lehetőségeket felismeri, és azokat használja; 

 találkozik életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi ismeretterjesztő tartalmakkal; 

 felhasználja a célnyelvet ismeretszerzésre; 

 felhasználja a célnyelvet tudásmegosztásra. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Információ megosztása az ismert nyelvi eszközökkel angol nyelven 

A tanult témákhoz kapcsolódó releváns angol nyelvű információ megszerzése. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Projektmunka (egyéni vagy csoportos) 

o prezentáció/hangfelvétel/videófelvétel késztése különböző témákban, és ezek bemutatása az 

osztálynak 

o Kedvenc témák feldolgozása posztereken – majd ezek kiállítása az osztályban 

o Projektmunka osztályszinten: magazin készítése  
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