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Helyi tanterv 

  
az Élő idegen nyelvek − Spanyol nyelv tantárgyhoz  

a Nyíregyházi Vasvári Pál Gimnázium   

9–12. évfolyama számára 

 

1. idegen nyelv  

Heti 5 óra 

 
Készült a Nat 2012: 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet Idegen nyelv műveltségterület, valamint az 

51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet   

3. sz. melléklet: Kerettanterv a gimnáziumok 9-12. évfolyama számára (3.2.02.1) (3.2.03.1), (3.3.1);  

6. sz. melléklet: Kerettanterv a szakközépiskolák 9-12. évfolyama számára (6.2.02.1), (6.3.1), (6.4.2); 

és   

7. számú melléklet: A miniszter által egyes iskolatípusra, pedagógiai szakaszra, tantárgyra, vagy egyes 

sajátos köznevelési feladat teljesítéséhez készített kerettantervek (7.2.2.3.1) megnevezésű  

kerettantervek előírásai alapján 

 

Bevezető 

 
Az idegen nyelvi kommunikáció – az anyanyelvi kommunikációhoz hasonlóan – az alapvető nyelvi 

készségekre épül: fogalmak, gondolatok, érzések, tények és vélemények megértése, kifejezése és 

értelmezése idegen nyelven különböző tevékenységi formákban. Ilyen a hallott és olvasott szöveg 

értése, a szövegalkotás és az interakció szóban és írásban. Ezek a tevékenységek az élet különböző 

területein – oktatás és képzés, munka, családi és társas élet, szabadidős tevékenységek – az egyén 

szükségleteinek megfelelően folynak. Az idegen nyelvi kommunikáció olyan képességekre és 

készségekre is támaszkodik, mint a közvetítés az anyanyelv és az idegen nyelv között, valamint más 

kultúrák megértése. A nyelvhasználó tudásszintje változhat a különböző nyelvek, nyelvi 

tevékenységek (hallott szöveg értése, beszédkészség, olvasott szöveg értése, íráskészség és közvetítő 

készség), valamint az idegen nyelvet használó társadalmi-kulturális háttere, igényei és érdeklődése 

szerint.  

 

Szükséges képességek, készségek, ismeretek és attitűdök:  

A kommunikatív nyelvi kompetencia lexikális, funkcionális, grammatikai és szövegalkotási 

ismereteket, valamint szocio- és interkulturális készségeket feltételez. Az élethosszig tartó tanuláshoz 

a nyelvhasználónak el kell sajátítania az önálló tanulás stratégiáit és az ehhez szükséges eszközök 

használatát.  

A pozitív attitűd magában foglalja a kulturális sokféleség tiszteletben tartását és a nyelvek, kultúrák 

közötti kommunikáció iránti érdeklődést és kíváncsiságot. 

 

 

ALAPELVEK, CÉLOK  
 

Az élő idegen nyelv műveltségi terület céljait korunk emberének kommunikációs igényei határozzák 

meg, összhangban az Európa Tanács ajánlásaival.  

Az élő idegen nyelvek ismerete elengedhetetlen:  

— a világ dolgaiban való megbízható tájékozódáshoz;  

— a felelős, szabadon meghozott döntésekhez;  

— a munkaerőpiacon való boldoguláshoz;  

— a nemzetközi kommunikációba való bekapcsolódáshoz;  

— saját és más kultúrák értékeinek megértéséhez és megbecsüléséhez.  
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A korszerű idegennyelv-oktatás a nyelvhasználó valós szükségleteire épül, ezért tevékenységközpontú. 

Olyan helyzetekre készíti fel a tanulókat, amelyek már most vagy a későbbiek során várhatóan fontos 

szerepet játszanak életükben. A nyelvtanulási folyamat középpontjában a cselekvő tanulók állnak, akik 

az idegen nyelv segítségével kommunikatív feladatokat oldanak meg. A feladatok megoldása során 

receptív, produktív, illetve interaktív nyelvi tevékenységeket végeznek. Mivel a valóságban a legtöbb 

megoldandó feladat több készség együttes alkalmazását teszi szükségessé, ezeket integráltan tanítjuk. 

A nyelvtanítás során törekedni kell arra, hogy a hallott vagy olvasott szöveg autentikus, a 

feladatvégzés szempontjából hiteles legyen. Az internet segítségével a tanulók maguk is viszonylag 

könnyen kerülhetnek autentikus célnyelvi környezetbe, részeseivé válhatnak az adott kultúrának, 

kapcsolatot teremthetnek a célnyelven beszélőkkel, ami komoly motivációs forrás lehet, és nagyban 

elősegítheti az autonóm tanulóvá válást. A tanulási folyamat szervezésében nagy jelentősége van a 

kooperatív feladatoknak és a projektmunkának, ezek szintén erősíthetik a motivációt. 

A tanuló a nyelvtanulási folyamat során kapjon világos/egyértelmű információt a tanulás céljáról, 

folyamatáról és módszereiről. Legyen alkalma a tanulási folyamat során saját kommunikációs 

szükségleteit megfogalmazni, témákat, tevékenységeket, eljárásmódokat kérni vagy javasolni. Nyíljon 

lehetősége önálló feladatmegoldásra, ismerje meg azon források használatát (szótárak, kézikönyvek, 

nyelvtankönyvek, gyakorlóanyagok, elektronikus források stb.), amelyek segíthetik az önálló 

munkában. Munkájának rendszeres tanári értékelése mellett sajátítsa el az önértékelés módszereit.  

A tanulónak legyen alkalma életkori sajátosságainak, érdeklődésének és kommunikációs 

szükségleteinek megfelelő, a való élet feladataihoz közel álló nyelvi tevékenységekben részt venni. 

Munkája során lehetőleg autentikus vagy adaptált, esetleg leegyszerűsített autentikus szövegekkel 

dolgozzon. Legyen módja változatos formában (pármunka, csoportmunka stb.) részt venni 

kommunikatív interakciókban és alkalma a célnyelv autentikus használatát megtapasztalni. 

 

A NYELVTANULÁS CÉLRENDSZERE  

 
A kommunikatív kompetencia fejlesztése 
 

A tanulók legyenek képesek megoldani nyelvhasználatot igénylő valós feladataikat az élet különböző 

területein, a magánéletben, a közéletben, az oktatásban vagy a munka világában.  

A kommunikatív nyelvi kompetencia szorosan összefonódik az általános kompetenciákkal, vagyis a 

világról szerzett ismeretekkel, a gyakorlati készségekkel és jártasságokkal, valamint a motivációval, 

amelyek mindenfajta tevékenységhez, így a nyelvi tevékenységekhez is szükségesek. 

A kommunikatív kompetencia több elemből áll. Részei a nyelvi, a szociolingvisztikai és a 

szövegkompetencia.  

o A nyelvi kompetencia magában foglalja a lexikai, grammatikai, szemantikai, fonológiai és 

morfológiai, helyesírási ismereteket, továbbá az ezek alkalmazásához szükséges 

készségeket, illetve bázisképességeket. A nyelvi kompetencia az olvasott és a hallott 

szöveg értésén, a beszédkészségen, az interakción, valamint az íráskészség fejlesztésén 

keresztül aktiválódik. 
o A szociolingvisztikai kompetencia azon társadalmi szokások és szabályok ismeretét 

jelenti, amelyek erősen befolyásolják a kommunikáció sikerességét, és amelyeket a 

tanárnak − az anyanyelvi kultúrától való eltérése miatt − tudatosítania kell a 

nyelvtanulókban (például udvariassági szokások, megszólítások, nyelvi rituálék, 

testbeszéd, humor, stílusrétegek, dialektusok).  

o A szövegkompetencia fejlesztése során a nyelvtanuló elsajátítja, hogyan épül fel egy 

szöveg, milyen elemek biztosítják annak koherenciáját a beszélt és az írott nyelvben, az 

interakció szabályait, illetve a különböző típusú szövegek jellegzetes nyelvi elemeit. A 

sikeres kommunikáció érdekében a tanulóknak meg kell ismerniük és használniuk kell 

azokat a nyelvi eszközöket, amelyekből és amelyekkel helyesen megformált, értelmes 

mondanivaló alakítható ki.  
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A célnyelvi műveltség és az interkulturális kompetencia fejlesztése  

 

A tanulók legyenek képesek a saját és más kultúrák különbségeinek, illetve hasonlóságainak 

értelmezésére, váljanak nyitottabbá és érzékenyebbé más kultúrák irányába. Fontos a pozitív attitűd és 

motiváció kialakítása a nyelvtanulás, valamint általában más nyelvek és kultúrák megismerése iránt.  

A nyelv nem választható el attól a kultúrától, amely létrehozta és élteti, ezért a nyelvtanítást mindig 

össze kell kapcsolni a mindennapi élet kultúrájának megismertetésével, és segíteni kell a tanulókat 

abban, hogy a szélesebb értelemben vett célnyelvi műveltség elérhetővé váljon számukra. Különösen 

fontos a tanulás és tanítás során a nyelvtanuló interkulturális tudatosságának kialakítása, fejlesztése:  

A diák legyen képes felismerni és megérteni a saját és az idegen kultúra jellegzetességeit, a köztük 

lévő hasonlóságokat és különbségeket, továbbá ismerje és alkalmazza a más kultúrák képviselőivel 

való kapcsolatteremtéshez szükséges stratégiákat. 

 

A nevelési és tantárgy-integrációs lehetőségek kihasználása  

 

A tanuló legyen képes a tantervben szereplő más műveltségterületek egy-egy érdekes és fontos 

problémáját a tanult idegen nyelven is feldolgozni.  

Az élő idegen nyelvek tanítását és tanulását meghatározó alapelvekkel és a Nat célkitűzéseivel 

összhangban kívánatos a tantárgyközi integráció lehetőségének elősegítése. Az idegennyelv-tanulás 

többek között olyan nyelvi, kulturális, szociokulturális, történelmi és interkulturális ismeretekkel 

gazdagíthatja a tanulókat, amelyeket más tantárgyak esetében is hasznosíthatnak. Ugyanakkor 

törekedni kell arra, hogy más műveltségterületek ismereteivel az idegen nyelvi órák során is 

találkozzanak a diákok.  

 

Az IKT alkalmazások készségszintű kialakítása és fejlesztése  
 

A tanulók szerezzenek tapasztalatokat és jártasságot a kommunikációs és információs technológiák 

felhasználásában idegen nyelvi tanulmányaik során, ezzel is segítve az autonóm nyelvtanulóvá válást.  

Az információs és kommunikációs technológiák (IKT) minden eddiginél több lehetőséget biztosítanak 

a nyelvtanulóknak és tanároknak a célnyelvvel és célnyelvi közösséggel kialakítható közvetlen 

kapcsolatra. Az IKT jelentősen növelheti a nyelvtanítás és nyelvtanulás eredményességét, közvetlen 

hozzáférést biztosítva a célnyelvi kultúrához, azaz lehetővé teszi autentikus célnyelvi modellek 

keresését és felhasználását. Az IKT a korszerű nyelvoktatás, a differenciálás kiváló eszköze.  

 

A nyelvtanulási stratégiák kialakítása  
 

A nyelvtanulási folyamat sikeressége szempontjából kiemelt jelentőségűek a nyelvtanulási stratégiák. 

Az idegennyelv-tanulás nyújtson további lehetőséget az eredményes tanulás módszereinek 

elsajátítására: az előzetes tudás mozgósítására, az egyénre szabott módszerek kialakítására, a 

csoportos, együttműködő tanulásra, az önművelés igényének kialakítására, az élethosszig tartó tanulás 

fontosságának felismerésére.  

 

A TANULÓK ÉRTÉKELÉSE  
 

Az értékelésnek az általános iskolai nyelvtanulás teljes időtartama alatt az a legalapvetőbb funkciója, 

hogy motiválja a tanulót az idegen nyelv tanulásában. Ezért a visszajelzés is minden évfolyamon 

elsősorban pozitív, a kevésbé sikeres, javításra szoruló fejlesztések csak a pozitívumokhoz képest 

kaphatnak hangsúlyt. A tanuló maga is egyre inkább képessé válik saját eredményeinek, 

eredményességének értékelésére mind a tanóra, mind a tanórán kívül folytatott idegennyelvi 

kommunikáció során.  

Kialakul emellett az a funkció is, hogy visszajelzést adjon arról, a tanuló a készség-fejlesztés területén 

az adott időpontban (a tanév közben folyamatosan vagy a tanév végén) éppen hol tart. Visszajelzés a 

tanulónak (és a szülőnek), hogy melyek az erős és gyenge pontjai, milyen attitűd jellemzi a 
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nyelvtanuláshoz való viszonyát, honnan meríthet bátorítást, önbizalmat, illetve hová kell még energiát 

befektetnie. 

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

munka) elemeket. Az értékelés során is ügyelni kell a differenciálás elvére, például külön feladatokkal 

ösztönözhetjük a motiváltabb tanulókat. 

  

A TANTERV ALKALMAZÁSÁHOZ SZÜKSÉGES KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNYEK  

                                                           ÉS TÁRGYI FELTÉTELEK  
 

Szakképesítéssel rendelkező nyelvtanár, aki rendszeresen figyelemmel követi a tantárgya módszertani 

újdonságait, és beépíti ezeket a mindennapi tanítási gyakorlatába. 

A nyelvtanításban a kommunikatív készségfejlesztés (és nem az ismeretátadás) áll a tanítás 

középpontjában, melyek megkövetelik a változatos tanulói tevékenységformák következetes 

alkalmazását. Szükséges, hogy a nyelvet tanító pedagógus gazdag és korszerű módszertani 

apparátussal rendelkezzen (pl. egyéni, páros és csoportmunka, projektmunka, kiegészítő eszközök 

alkalmazása). 

A hatékony nyelvtanulás legfontosabb személyi feltétele a kis csoportlétszám, az osztott csoport, mert 

így mindenkivel kiegyensúlyozottan tud foglalkozni a nyelvtanár, képes irányítani az egyéni vagy 

pármunkát, és összehangolni a néhány fős csoportok tevékenységét a csoportmunka során. 

A legfontosabb tárgyi feltételt a tanterem célszerű berendezése biztosíthatja. Célszerű a nyelvórákat 

olyan tanteremben tartani, ahol  mozgatható asztalok vagy padok, illetve székek állnak rendelkezésre. 

Ez a kommunikációt elősegítő ülésrend kialakításához szükséges. Legyen lehetőség az órán elkészített 

tárgyak (pl. képek) és szemléltetőeszközök elhelyezésére. 

Legyen a teremben lehetőleg CD- és/vagy DVD lejátszó, interaktív tábla. Legyen minden tanulónak 

hozzáférhető helyen külön felszerelése a manipulatív tevékenységekhez: olló, ragasztó, filctollak stb.  

 

IDŐKERET. ÓRASZÁMOK 

 

Óraterv – 9-12. évfolyam 

Évfolyam 9. 10. 11. 12. 

heti óraszám 5 5 5 5 

hetek száma 36  36  36  32  

éves óraszám 185 185 185 165 

KER szint A1 A2 B1 B2 

 

 
FEJLESZTÉSI FELADATOK, NYELVI SZINTEK 

 

A közműveltségi elemeket a tantárgy egyedi jellemzői miatt a NAT-ban azok a nyelvi szintek és 

kompetenciák testesítik meg, amelyeket a nemzetközi gyakorlatban és az érettségi 

követelményrendszerben mérceként használt Közös európai referenciakeret (KER)
 
határoz meg. A 

nyelvi kompetenciák komplex fejlesztéséhez az ajánlott témakörök kínálnak kontextust.  

A kerettanterv az elérendő célokat és nyelvi szinteket kétéves képzési szakaszokra bontva határozza 

meg. A minimálisan elérendő szintek a következők: 

 

 10.évfolyam 12.évfolyam 

Első idegen nyelv B1 B2 
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9–10. évfolyam 

 
Az idegen nyelvek tanításába a tantárgy jellegéből adódóan minden egyéb kulcskompetencia és a 

Nemzeti alaptantervben megfogalmazott nevelési cél beépíthető. A 10. évfolyam végére a tanulók 

idegen nyelvi tudása lehetővé teszi, hogy a körülöttük lévő világról idegen nyelven is szerezzenek 

információt, és ezzel a lehetőséggel már tudatosan éljenek. A különböző célok és tartalmak idegen 

nyelvi fejlesztésében segítenek eligazodni a témakörök táblázatában megadott kapcsolódási pontok. 

Ebben a képzési szakaszban a NAT fejlesztési területei és nevelési céljai a tanulók életéhez és 

környezetéhez kapcsolódó témák feldolgozása során valósíthatók meg. Tudatosítani kell a tanulókban, 

hogy az idegen nyelv kulcskompetencia, amely segítséget nyújt a magánéletben és a tanulásban, 

később a szakmai pályafutás során is az eligazodásban és a boldogulásban. 

Az első idegen nyelvből (emelt óraszám) a gimnázium 10. évfolyamának végére a 

tanulóknak el kell jutniuk az európai hatfokú skála harmadik szintjére, azaz a B1 tudásszintre, 

ami az önálló nyelvhasználat első szintje.  

 

A tanulók motivációját növeli, ha a nyelvoktatás lehetőséget biztosít az őket érdeklő tantárgyi 

tartalmak célnyelvi feldolgozására és a kommunikációs és információs technológiák használatára. 

Tudatosítani kell a nyelvórai és az iskolán kívüli nyelvtanulás lehetőségeit, hogy ez is segítse a 

tanulókat az önálló nyelvtanulóvá válás útján. 

Ebben a nyelvtanítási szakaszban is fontosak a korosztályi sajátosságok. A tanárnak figyelembe kell 

vennie, hogy a legtöbb tanuló az önkeresés időszakát éli, kritikus önmagával szemben, erősek a 

kortárs csoport hatásai. Ugyanakkor építhet a tanár a tanulók nyelvi kreativitására, problémamegoldó 

és kritikai gondolkodására is. A nyelvoktatás sikerében meghatározóak a motivációt felkeltő és 

fenntartó órai tevékenységek, a változatos interakciós formák, a nyelvi órák elfogadó légköre, a 

pozitív visszajelzések, a konstruktív támogatás és a tanulók számára is átlátható értékelés. Ugyancsak 

segítséget jelent számukra, ha gyakorlatot szereznek az önértékelés és a társértékelés módszereinek 

alkalmazásában, sikeres próbálkozásaik tudatosításában és hibáik felismerésében, azok önálló 

javításában. 

Fejlesztési egység Hallott szöveg értése 

Előzetes tudás 

A2, azaz a tanuló már megérti a leggyakrabban előforduló szókincset 

és bizonyos nyelvi fordulatokat, ha közvetlen, személyes témákról van 

szó. 

Megérti a rövid, világos és egyszerű üzenetek és közlések lényegét. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az ismerős témákról folyó köznyelvi beszéd megértése főbb 

vonalaiban és egyes részleteiben is. 

Egy beszélgetés során a résztvevők világosan megfogalmazott érveinek 

megértése több beszélő esetén is. 

A fontos információk megértése azokban a rádió- és tévéműsorokban, 

filmjelenetekben, amelyek aktuális eseményekről, illetve az 

érdeklődési körhez kapcsolódó témákról szólnak, ha viszonylag lassan 

és érthetően beszélnek.  

A fejlesztés tartalma 

A köznyelvi beszéd főbb fordulatainak megértése rendszeresen előforduló, ismerős témák 

esetén. 

A hallott szöveg gondolatmenetének nagy vonalakban való követése, egyes tényszerű 

részinformációk megértése, amennyiben a beszéd világos és ismerős kiejtéssel folyik. 

Mindennapi társalgásban a világos beszéd követése szükség esetén visszakérdezések 

segítségével. 
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Ismerős témájú lényegre törő előadás vagy beszéd követése. 

Egyszerű műszaki információ megértése, részletes útbaigazítások követése. 

Telefonbeszélgetésekben a főbb információk megértése. 

Ismerős témákról szóló rádiós és televíziós hírműsorok és egyszerűbb hangfelvételek 

lényegének megértése. 

Egyszerű nyelvezetű film követése, amelyben a cselekményt nagyrészt a vizuális eszközök és 

az események közvetítik. 

A köznyelvi szövegekben az érzések, kérések és vágyak kifejezésének megértése. 

A szövegértési stratégiák alkalmazása, pl. ismerős beszédtéma esetén az időnként előforduló 

ismeretlen szavak jelentésének kitalálása a szövegösszefüggésből, és a mondat jelentésének 

kikövetkeztetése. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Hosszabb használati utasítások, közlemények, párbeszédek, instrukciók, előadások, beszédek, 

viták, interjúk, dalok, visszaemlékezések, rögzített telefonos szövegek, reklámok, viccek, 

tévé- és rádióműsorok, filmelőzetesek, filmek. 

 

 

Fejlesztési egység Szóbeli interakció 

Előzetes tudás 

A2, azaz a tanuló egyszerű és begyakorolt feladatok során kommunikál 

az iskolával, otthonnal és szabadidővel kapcsolatos témákról. 

Részt vesz rövid beszélgetésekben. 

Kérdez és válaszol kiszámítható, mindennapi helyzetekben. 

Egyszerű gondolatokat és információkat cserél ismerős témákról. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Önálló boldogulás a mindennapi élet legtöbb, akár váratlan 

helyzetében is. 

Gondolatokat cseréje, vélemény kifejtése és érvelés érdeklődési körbe 

tartozó és általános témákról is. 

A leggyakoribb kommunikációs forgatókönyvek ismerete és 

alkalmazása. 

Alkalmazkodás a kommunikációs helyzethez stílusban, 

regiszterhasználatban. 

A fejlesztés tartalma 

Társalgásban való részvétel ismerős témák esetén, felkészülés nélkül. 

Érzelmek kifejezése és reagálás mások érzelmeire, mint pl. reménykedés, csalódottság, 

aggodalom, öröm. 

Problémák felvetése, megvitatása, teendők meghatározása, választási lehetőségek 

összehasonlítása. 

A tanulmányokhoz, érdeklődési körhöz kapcsolódó beszélgetésben való részvétel, 

információcsere, álláspont kifejtése, rákérdezés mások nézeteire. 

Gondolatok, vélemény kifejezése kulturális témákkal kapcsolatban, pl. zene, film, könyvek. 

Elbeszélés, újságcikk, előadás, eszmecsere, interjú vagy dokumentumfilm összefoglalása, 

véleménynyilvánítás, a témával kapcsolatos kérdések megválaszolása. 

Nézetek világos kifejtése, érvek egyszerű cáfolata. 

Választási lehetőségek összehasonlítása, előnyök és hátrányok mérlegelése. 

Utazások során felmerülő feladatok, pl. közlekedés, szállás intézése vagy ügyintézés a 

hatóságokkal külföldi látogatás során. 

Váratlan nehézségek kezelése (pl. elveszett poggyász, lekésett vonat). 

Szolgáltatásokkal kapcsolatos helyzetek kezelése akár váratlan nehézségek esetén is, panasz, 
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reklamáció. 

Részletes utasítások adása, követése és kérése (pl. hogyan kell valamit csinálni). 

Interjúban, konzultáción való részvétel kezdeményezése és információmegadás (pl. tünetek 

megadása orvosnál). 

Órai interakciókban, pármunkában való magabiztos részvétel. 

Ismerős témáról beszélgetés kezdeményezése, fenntartása, szó átvétele, átadása, mások 

bevonása, beszélgetés lezárása. 

Beszélgetésben elhangzottak összefoglalása, a lényeg kiemelése, a megértés ellenőrzése, 

félreérthető megfogalmazás javítása, körülírás, szinonimák használata. 

A kommunikációs eszközök széles körének alkalmazása és reagálás azokra közismert nyelvi 

megfelelőik semleges stílusban való használatával. 

Az udvariassági szokások ismerete és alkalmazása. 

A mindennapi témák, család, érdeklődési kör, iskola, utazás és aktuális események 

megtárgyalásához elegendő szókincs és annak általában helyes alkalmazása. 

Ismerős kontextusokban elfogadhatóan helyes nyelvhasználat. 

A szövegszervezés alapvető eszközeinek megbízható használata. 

Általában tisztán érthető kiejtés és intonáció. 

A szóbeli interaktív vizsgához szükséges kommunikációs stratégiák. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Társalgás, megbeszélés, eszmecsere, tranzakciók, utasítások, interjúk, viták. 

 

 

 

Fejlesztési egység Összefüggő beszéd 

Előzetes tudás 
A2, azaz a tanuló egyszerűen beszél önmagáról, a családjáról, más 

emberekről, lakóhelyéről, tanulmányairól, iskolájáról. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A szintnek megfelelő szókincs és szerkezetek segítségével az ismerős 

témakörökben folyamatos önkifejezés. 

Érthető, folyamatos beszéd, a mondanivaló szókincsének és 

tartalmának megtervezése, és szükség esetén annak tudatos 

módosítása. 

Egy gondolat vagy probléma főbb pontjainak tartalmilag pontos 

kifejtése. 

A fejlesztés tartalma 

Folyamatos megnyilatkozás az érdeklődési körnek megfelelő témákról a gondolatok lineáris 

összekapcsolásával. 

Elbeszélések vagy leírások lényegének összefoglalása folyamatos beszédben, a gondolatok 

lineáris összekapcsolásával. 

Részletes élménybeszámoló az érzések és reakciók bemutatásával. 

Valóságos vagy elképzelt események részleteinek bemutatása. 

Könyv vagy film cselekményének összefoglalása és az ehhez kapcsolódó reakciók 

megfogalmazása. 

Álmok, remények és ambíciók, történetek elmondása. 

Vélemények, tervek és cselekedetek rövid magyarázata. 

Rövid, begyakorolt megnyilatkozás ismerős témákról. 

Előre megírt, lényegre törő, követhető előadás ismerős témáról. 

Az összefüggő beszéd tervezése során új kombinációk, kifejezések begyakorlása, 

alkalmazása. 
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Az összefüggő beszédben kompenzáció alkalmazása, pl. körülírás elfelejtett szó esetén. 

Ismerős kontextusokban a nyelvi norma követésére törekvő nyelvhasználat. 

A nyelvi eszközök rugalmas használata a mondanivaló kifejezésére, ezek adaptálása kevésbé 

begyakorolt helyzetekben. 

A közlés magabiztos bevezetése, kifejtése és lezárása alapvető eszközökkel. 

Önellenőrzés és az önkorrekció, pl. a félreértéshez vezető hibák felismerése és javítása. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Leírások, képleírások, témakifejtés (pl. vizuális segédanyag alapján), elbeszélő szöveg, 

érveléssor, előadás, prezentáció (önállóan vagy segédanyagok, instrukciók alapján), projektek 

bemutatása, versek, rapszövegek 

 

 

Fejlesztési egység Olvasott szöveg értése 

Előzetes tudás 

A2, azaz a tanuló képes többféle szövegfajtát olvasni, tudja, hogy a 

szövegfajták sajátosságainak ismerete segít a szöveg megértésében. 

Megtalálja az adott helyzetben fontos konkrét információkat egyszerű, 

ismerős témákról szóló mindennapi szövegekben. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A nagyrészt közérthető nyelven írt, az érdeklődési körhez kapcsolódó, 

lényegre törő szövegek megértése. 

Az érdeklődési körhez kapcsolódó, lényegre törő szövegek 

gondolatmenete lényegének megértése.  

Vélemények, érvelések követése nagy vonalakban, és a 

részinformációk kiszűrése. 

A fejlesztés tartalma 

A fontos általános vagy részinformációk megértése autentikus, hétköznapi nyelven íródott 

szövegekben, pl. levelekben, brosúrákban és rövid, hivatalos dokumentumokban. 

A feladat megoldásához szükséges információk megtalálása hosszabb szövegekben is. 

A fontos gondolatok felismerése ismerős témákról szóló, lényegre törő újságcikkekben. 

A gondolatmenet és a következtetések felismerése világosan írt érvelésekben. 

A köznyelven írt szövegekben az érzések, kérések és vágyak kifejezésének megértése. 

A mindennapi témákkal összefüggő, köznyelven írt magánlevelek megértése annyira, hogy 

sikeres írásbeli kommunikációt tudjon folytatni. 

Különböző eszközök egyszerű, világosan megfogalmazott használati utasításának megértése. 

Ismert témájú hivatalos levélben az elintézéshez szükséges információk megértése. 

Az egyszerű szövegfajták felépítésének felismerése, ezen ismeret alkalmazása a szövegértés 

során. 

A feladat elvégzéséhez szükséges információk összegyűjtése a szöveg különböző részeiből, 

illetve több szövegből. 

Az egyszerű szövegfajták felépítésének felismerése, ezen ismeret alkalmazása a szövegértés 

során. 

Az ismeretlen szavak jelentésének kikövetkeztetése a mondat megértett részei és a 

szövegösszefüggés alapján. 

Az autentikus szövegek jellegéből fakadó ismeretlen fordulatok kezelése a szövegben. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Utasítások (pl. feliratok, használati utasítások), tájékoztató szövegek (pl. hirdetés, reklám, 

menetrend, prospektus, műsorfüzet), játékszabályok, hagyományos és elektronikus levelek, 

újságcikkek (pl. hír, beszámoló, riport), internetes fórumok hozzászólásai, ismeretterjesztő 

szövegek, képregények, viccek, egyszerű irodalmi szövegek. 
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Fejlesztési egység Íráskészség 

Előzetes tudás 

A2, azaz a tanuló összefüggő mondatokat ír olyan témákról, amelyek 

közvetlen szükségletekre, élményekre, eseményekre és konkrét 

információkra vonatkoznak. 

Ismerős témákról gondolatait egyszerű kötőszavakkal összekapcsolt 

mondatsorokban fejezi ki írásban. 

Néhány műfajban egyszerű és rövid, tényközlő szövegeket ír minta 

alapján az őt érdeklő, ismert témákról. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Részletesebb, összefüggő és tagolt szövegek fogalmazása ismert, 

hétköznapi és elvontabb témákról. 

Írásban beszámolás eseményekről, élményekről, érzésekről, 

benyomásokról és véleményről, a vélemény alátámasztása. 

Hatékony írásbeli interakció folytatása. 

Jegyzetkészítés olvasott vagy hallott, érdeklődési körhez tartozó 

szövegről, illetve saját ötletekről. 

Több ismert műfajban is rövid, lényegre törő szövegek létrehozása a 

műfaj főbb jellegzetességeinek és stílusjegyeinek alkalmazásával. 

A fejlesztés tartalma 

Egyszerű, összefüggő, lényegre törő szöveg írása számos, érdeklődési köréhez tartozó, 

ismerős témában, rövid, különálló elemek lineáris összekapcsolásával. 

Hírek, gondolatok, vélemények és érzések közlése olyan elvontabb és kulturális témákkal 

kapcsolatban is, mint pl. a zene vagy a művészet. 

Információt közlő/kérő feljegyzések/üzenetek írása (pl. barátoknak, szolgáltatóknak, 

tanároknak). 

Véleményt kifejező üzenet, komment írása (pl. internetes fórumon, blogban). 

Formanyomtatvány, kérdőív kitöltése, online ügyintézés. 

Életrajz, lényegre koncentráló leírás, elbeszélés készítése. 

Riport, cikk, esszé írása. 

Rövid olvasott vagy hallott szöveg átfogalmazása, összefoglalása, jegyzet készítése. 

Saját ötletekről jegyzet készítése. 

Interaktív írás esetén megerősítés, vélemény kérése, az információ ellenőrzése, problémákra 

való rákérdezés, illetve problémák elmagyarázása. 

Az írás egyszerű tagolása: bevezetés, kifejtés, lezárás; bekezdések szerkesztése. 

Néhány egyszerű szövegkohéziós és figyelemvezető eszköz használata. 

Az alapvető írásbeli műfajok fő szerkezeti és stílusjegyeinek követése (pl. levélben/e-mailben 

megszólítás, záró formula; a formális és informális regiszterhez köthető néhány szókincsbeli 

és helyesírási sajátosság). 

Kreatív, önkifejező műfajokkal való kísérletezés (pl. vers, rap, rigmus, dalszöveg, rövid 

jelent, paródia írása, illetve átírása). 

Írásos minták követése és aktuális tartalmakkal való megtöltésük. 

Kész szövegekből számára hasznos fordulatok kiemelése, és saját írásában való alkalmazása. 

Irányított fogalmazási feladat kötött tartalmainak a fogalmazásban való megjelenítése. 

Írásának tudatos ellenőrzése, javítása; félreértést okozó hibáinak korrigálása. 

A mondanivaló közvetítése egyéb vizuális eszközökkel (pl. nyilazás, kiemelés, központozás, 

internetes/SMS rövidítés, emotikon, rajz, ábra, térkép, kép, diasor). 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 
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Hagyományos és elektronikus nyomtatványok, kérdőívek; listák; hagyományos és 

elektronikus képeslapok; poszterszövegek; képaláírások; üzenetek; SMS-ek/MMS-ek; 

személyes adatokat tartalmazó bemutatkozó levelek, e-mailek vagy internes profilok; 

tényszerű információt nyújtó, illetve kérő levelek és e-mailek; személyes információt, tényt, 

illetve tetszést/nemtetszést kifejező üzenetek, internetes bejegyzések; egyszerű cselekvéssort 

tartalmazó instrukciók; egyszerű ügyintéző levelek/e-mailek (pl. tudakozódás, megrendelés, 

foglalás, visszaigazolás); diasor; egyszerű, rövid történetek, elbeszélések, mesék; rövid 

jellemzések; rövid leírások; jegyzetek; riportok, cikkek, esszék, felhívások, versek, 

rapszövegek, rigmusok, dalszövegek, rövid jelenetek, paródiák. 
 

 

TÉMAKÖRÖK, FOGALOMKÖRÖK 

 

9. évfolyam 
 

Spanyol, 1. idegen nyelv 

(Colores 1: 1-10. lecke) 

Személyes vonatkozások, család  

Családi élet, családi kapcsolatok. 

A spanyol nevek. 

A spanyol királyi család. 

Ember és társadalom  

Emberek külső és belső jellemzése. 

Öltözködés, ruhavásárlás. 

Környezetünk 

Az otthon, a lakóhely és környéke (a lakószoba, a lakás, a ház bemutatása). 

A lakóhely nevezetességei, szolgáltatások, szórakozási lehetőségek. 

A munka világa 

Foglalkozások. 

Életmód 

Napirend, időbeosztás. 

Étkezés családban, éttermekben. 

Élelmiszervásárlás. 

Tipikus spanyol ételek. 

Szabadidő, művelődés, szórakozás 

Szabadidős elfoglaltságok, hobbik. 

Színház, mozi, koncert, kiállítás stb. 

Utazás, turizmus 

A közlekedés eszközei, lehetőségei, a tömegközlekedés 

Nyaralás itthon, illetve külföldön. 

Turisztikai célpontok: Barcelona, Sevilla.  

Gazdaság és pénzügyek 

Vásárlás, szolgáltatások, üzlettípusok. 

Spanyol márkák.  

Környezetünk 

Időjárás, éghajlat. 

Spanyolország régiói, nagyvárosai, éghajlata. 

Latin-Amerika országai. 
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10. évfolyam 
 

Spanyol, 1. idegen nyelv 

Colores 1: 11-12. lecke, Colores 2: 1-7. lecke 

Személyes vonatkozások, család  

A családi élet mindennapjai, otthoni teendők. 

Családi munkamegosztás. 

Különböző családmodellek. 

Ember és társadalom  

Emberek külső és belső jellemzése. 

Női és férfi szerepek. 

Nemi egyenlőség. 

Öltözködés, divat: régen és most. 

El Rastro. 

Spanyol ünnepek (Las Fallas). 

Életmód 

Napirend, időbeosztás. 

Környezetünk 

Városi és vidéki élet. 

Környezetvédelem a szűkebb környezetünkben 

Nagyvárosi közlekedés 

Az ehhez kapcsolódó problémák és megoldások. 

Szabadidő, művelődés, szórakozás 

Szabadidős elfoglaltságok, hobbik, sport. 

Színház, mozi, koncert, kiállítás stb. 

Híres spanyol filmrendezők. 

Az infokommunikáció szerepe a mindennapokban: televíziós hírműsorok. 

Utazás, turizmus 

Nyaralástípusok és szálláslehetőségek. 

Nyaralási kalandok és élmények. 

El Camino. 

Utazás vonattal és autóbusszal. 

Madridi látnivalók, programlehetőségek. 

Turisztikai célpontok: Toledo, Sevilla, Salamanca, Madrid. 

Híres felfedezők (Hernán Cortés, Francisco Pizarro, Cristóbal Colón). 

 

 

 

 

Javasolt fogalomkörök – 9. évfolyam 
 

Spanyol, 1. idegen nyelv 

Colores 1: 1-10. lecke 

Cselekvés, történés, létezés kifejezése 

Jelenidejűség 

(no) ser, estar, hay  

Az -ar, -er és -ir végű igék hablar, comer, vivir 

Diftongálódó igék querer, poder 

Tőhangváltó igék Pedir 
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Rendhagyó igék tener, decir, hacer, salir, ir, poner, saber, conocer, traer 

Visszaható igék levantarse, lavarse 

Jövőidejűség 

A közeljövő: ir + főnévi igenév Voy a hablar con él. 

Birtoklás kifejezése 

A tener ige jelen idejű alakjai (No) tengo tiempo.  

Hangsúlytalan birtokos névmások mi(s), tu(s), su(s), nuestro(s), vuestro(s), su(s) 

Térbeli viszonyok 

Helyhatározók és elöljárószók aquí, allí 

en, delante de, detrás de, encima de, debajo de, cerca de, lejos de, 

en frente de, al lado de, junto a, a la izquierda/derecha 

Időbeli viszonyok 

Az időpont (óra) kifejezése 

Mikor?  

Hánykor?  

Hány óra? 

 

¿Cuándo?  

¿A qué hora? A las 5. 

¿Qué hora es? Es / Son la(s) …  

Az időtartam kifejezése 

Mióta? Meddig? 

¿Desde / Hasta cuándo? 

A dátum kifejezése ¿Qué día es hoy? ¿A qué estamos? ¿Cuál es la fecha de hoy? 

Időhatárározók antes, después, entonces, hoy, mañana 

esta mañana/tarde/noche/semana 

por la mañana/tarde/noche 

a mediodía, a medianoche 

cada día/semana/mes/año 

el lunes, los lunes 

Mennyiségi viszonyok 

Főnevek és melléknevek többes száma los profesores americanos/las profesoras americanas 

Tőszámnevek 1-100 000 un, uno, una; cien mil 

Sorszámnevek 1-10 primero,-a; décimo,-a 

Határozatlan számnevek mucho, poco, alguno, todo, cada 

ige + mucho/poco Hablamos mucho/poco. 

 

Minőségi viszonyok 

Állandó tulajdonság (alak, forma, 

méret, szín, életkor ) 

Esetleges tulajdonság 

¿Cómo es? Es hermoso(a), grande, rojo(a). 

¿Cuántos años tiene? Es viejo. 

¿Cómo está? Está bueno, mal, bien, alegre, frío. 

muy/un poco + melléknév, határozószó muy bueno 

muy bien 

Hasonlítás Es más hermoso que …. / menos bonito que… 

Modalitás 

Felszólító mód (egyes és többes szám 

2. személy) 

paga-pagad, come-comed, vive-vivid 

di, haz, ve, pon, sal, sé, ten, val, ven 

lávate, lavaos 

A felajánló kérdés ¿Te ayudo? 

A szükségesség kifejezése: hay que  

tener que 

Hay que esperar poco. 

Tienes que ir todo recto. 

Szövegösszetartó eszközök 

Névelők un, uno, una … el, la, los, las …  

Elöljárószók a, de, con, para, por 

Kérdőszók (elöljárószóval) ¿Quién? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cuánto? ¿Cómo? 

¿Desde cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿De dónde? ¿Por dónde?   

Kötőszók y, o, que, pero, no … ni  

Személyes névmások alanyesete yo, tú, él, ella, nosotros(as), vosotros(as), ellos/ellas 
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Személyes návmások tárgyesete me, te, le/la/lo, nos, os, les/las/los 

Személyes návmások részeshatározós 

esete 

me, te, le, nos, os, les 

a mí, a ti, a él / ella, a nosotros/as, a vosotros/as, a ellos/as 

Vonatkozó névmások que, quien  

Mutató névmások ese, este, aquel, esto 

Logikai viszonyok (ok-okozati) Porque 

Cselekvés, történés, létezés kifejezése  

A személytelen igék 

Időjárást leíró igék 

En otoño llueve mucho. 

Hace sol. Hay niebla 

Jelenidejűség  

Estar + gerundio Estoy escribiendo una carta. 

Soler + főnévi igenév Suelo ir de tapas con mis amigos. 

Főnévi igeneves szerkezetek antes de ir, después de comer 

Múltidejűség  

A közelmúlt ( PRETÉRITO 

PERFECTO ) 

Esta tarde no he hecho nada. 

Hoy me he levantado muy temprano. 

A befejezett melléknévi igenév Hablado, comido, salido 

Hecho, dicho, visto, escrito, puesto, vuelto, roto, muerto,abierto 

Acabar de + inf Los invitados acaban de irse.  

 

 

 

Javasolt fogalomkörök   -   10. évfolyam 
 

Spanyol, 1. idegen nyelv 

Colores 1: 11-12. lecke, Colores 2: 1-7. lecke 

Az elbeszélő múlt ( INDEFINIDO ) hablé, comi, viví 

estuve, quise, hice, dije 

A folyamatos múlt ( IMPERFECTO ) llevaba, tenía, salía, solía + inf., acababa de + inf. 

A régmúlt ( PLUSCUAMPERFECTO) Estábamos cansados porque habíamos trabajado mucho. 

Birtoklás kifejezése 

A tener ige múlt idejű alakjai (No) tuve/tenía tiempo.  

Térbeli viszonyok 

Helyhatározók aquí, allí 

en, delante de, detrás de, encima de, debajo de, cerca de, lejos de, 

en frente de, al lado de, junto a, a la izquierda/derecha 

Időbeli viszonyok 

Időhatárározók antes, después, entonces, hoy, mañana 

esta mañana/tarde/noche/semana 

por la mañana/tarde/noche 

a mediodía, a medianoche 

cada día/semana/mes/año 

el lunes, los lunes 

Mennyiségi viszonyok 

Tőszámnevek 100 000- 10 000 000 cien mil, diez millones, 40 millones de … 

Határozatlan számnevek Ninguno 

Minőségi viszonyok 

Hasonlítás Trabajo más/menos que tú. 

Él habla tanto como ella. 

Modalitás 

A függő beszéd ( ESTILO 

INDIRECTO) (jelen idejű bevezető 

igével) 

Él dice que hizo buenas migas con ellos. 

Emilio pregunta cuándo le visito. 
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Szövegösszetartó eszközök 

Elöljárószók para, por 

Vonatkozó értelmű határozószók donde, cuando, como, cuanto  

Vonatkozó névmások el / la que, el / la cual, lo que 

Határozatlan névmások nada, nadie  

Logikai viszonyok (ok-okozat) ya que, como, así que, por eso  

Cselekvés, történés, létezés kifejezése 

Jelenidejűség 

A jelenidejű valószínűség kifejezése ¿Qué hora será? 

Múltidejűség 

A múltidejű valószínűség kifejezése Tendría 20 años cuando se conocieron. 

Jövőidejűség 

A jövő idő El complejo albergará dos hoteles. 

Birtoklás kifejezése 

Birtokos vonatkozó névmás cuyo, -a, -os, -as 

Mennyiségi viszonyok 

Határozatlan számnevek bastante, demasiado 

 

 

 

11–12. évfolyam 
 

A 11-12. évfolyamon folytatódó nyelvoktatás legfontosabb célja a tanulók idegen nyelvi 

kommunikatív kompetenciájának további fejlesztése. Az élő idegen nyelv jellegéből adódóan a 

nyelvoktatásba tartalmát és céljait tekintve minden egyéb kulcskompetencia és a Nemzeti 

alaptantervben megfogalmazott nevelési cél beépíthető. A középiskolai tanulmányok végére a tanulók 

kellő tapasztalattal és tudással rendelkeznek ahhoz, hogy a körülöttük lévő világot tágabb 

kontextusban is értelmezni tudják, nyelvi ismereteiknek köszönhetően széleskörű információszerzésre 

és viszonyításra is képesek. A középiskolai évekre egységesen meghatározott témakörökhöz a 

megadott szempontok segítenek eligazodni abban, hogyan valósíthatók meg az idegen nyelvek 

oktatása során a NAT-ban meghatározott fejlesztési célok, és hogyan fejleszthetők a 

kulcskompetenciák a nyelvtanítás során. A nevelési célok közül ezen a szinten is kiemelt fontosságú a 

tanulás tanítása, mivel a tanulóknak a 12. évfolyam végére olyan tanulási képességekkel kell 

rendelkezniük, amelyek lehetővé teszik nyelvtudásuk önálló fenntartását és továbbfejlesztését további 

tanulmányaik vagy munkájuk során, valamint egész életükön át. 

Az első idegen nyelvből a gimnázium 12. évfolyamának végére a tanulóknak el kell 

jutniuk az európai hatfokú skála (KER) negyedik szintjére, azaz a B2 szintre.  
A 12. évfolyamon lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a tanulók felkészülhessenek igényeik 

szerint a középszintű vagy emelt szintű érettségi vizsgára. Megismerjék a nyelvi érettségi felépítését, 

követelményeit, és elsajátítsák az ezeknek megfelelő stratégiákat; megismerjék az érettségi során 

használt értékelési szempontokat és alkalmazni tudják azokat önértékeléseik során; illetve gyakorlatot 

szerezzenek az érettségi vizsgafeladatok megoldásában is. 

A 12. évfolyam a tanulók számára a továbbtanulás vagy a munka világába történő kilépés előtti utolsó 

tanév. A nyelvoktatásban is hangsúlyt kell kapnia az ezekre történő felkészítésnek, a szükséges 

készségek fejlesztésének. A tanulók jövőjét érintő fontos döntésekben a nyelvtanár is sokat segíthet, 

például a feldolgozott témák megfelelő kiválasztásával és az ok-okozati viszonyokat, követelményeket 

feltáró feladatokkal. 

 

Fejlesztési egység Hallott szöveg értése 

Előzetes tudás 

B1, azaz a tanuló már megért lényeges információkat, amelyek olyan 

ismert témákhoz kapcsolódnak, mint pl. a munka, az iskola, a 

szabadidő. 
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Ki tudja szűrni a fontos információkat azokból a rádió- és 

tévéadásokból, amelyek aktuális eseményekről vagy érdeklődési 

körének megfelelő témáról szólnak. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A köznapi és tanulmányi életben elhangzó hosszú beszédek megértése, 

ha normális beszédtempóban erős akcentus nélkül beszélnek. 

Konkrét és elvont témájú üzenetek megértése, amelyek a mindennapi 

élet, illetve a tanulmányi munka során előfordulhatnak. 

Az összetettebb érvelés követése, amennyiben a téma viszonylag 

ismerős, és a beszéd menete jól követhető. 

Az anyanyelvű beszélők közötti társalgás viszonylag könnyed 

követése. 

Az érettségi vizsga követelményeiben meghatározott szövegek 

általános és részinformációinak megértése.  

 

A fejlesztés tartalma 

A mindennapi társalgásban és a tanulás során elhangzó összetett álláspontok lényegének 

megértése. 

A normális beszédtempójú és erős akcentus nélküli köznyelvi beszéd és tanulmányokkal 

kapcsolatos előadás főbb pontjainak megértése. 

Konkrét és elvont témájú, a mindennapi és a tanulmányi munka során előforduló standard 

dialektusú bejelentések és üzenetek megértése. 

Rádiós dokumentumműsor és egyéb felvett vagy közvetített hanganyagok megértése standard 

dialektus esetén. 

Konkrét és elvont témájú hírműsorok, dokumentumfilmek, televíziós műsorok, színdarabok, 

beszélgetőműsorok megértése. 

Részletes, összetett érvelés megértése ismerős téma esetén. 

Anyanyelvű beszélők közötti társalgás viszonylag könnyed követése. 

A beszélő hangulatának, hangszínének, nézeteinek és attitűdjeinek megértése. 

A szövegértési stratégiák alkalmazása, pl. szöveghallgatáskor a főbb pontok keresése. 

A megértés ellenőrzése kontextuális jelek segítségével. 

Felkészülés mindezek alkalmazására az érettségi vizsga feladatainak megoldása során. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások  

Közlemények, párbeszédek, üzenetek, bejelentések (pályaudvaron, repülőtéren stb.), 

televíziós és rádiós hírek, beszélgetőműsorok, színdarabok, dokumentumfilmek, 

hangfelvételek, rögzített telefonos szövegek (pl. üzenetrögzítő, információs szolgálatok), 

telefonbeszélgetések, tanulmányokkal kapcsolatos előadások, prezentációk, beszélgetések, 

riportok, élő interjúk, filmek, anyanyelvűek közti társalgás. 

 

 

Fejlesztési cél Szóbeli interakció 

Előzetes tudás 

B1, azaz a tanuló elboldogul a legtöbb olyan helyzetben, amely 

külföldi utazás során adódik. 

Előkészület nélkül részt tud venni a személyes jellegű vagy érdeklődési 

körének megfelelő, ismert vagy mindennapi témáról folytatott 

társalgásban (pl. család, szabadidő, munka, utazás, aktuális 

események).  
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A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

 

Folyékony, helyes és hatékony nyelvhasználat általános és 

tanulmányokkal kapcsolatos témák széles körében. 

Gondolatok, vélemény és érvek, valamint az érzelmek különböző 

fokozatainak pontos kifejezése. 

Hatékony részvétel a mindennapi és a tanulás során előforduló 

vitahelyzetekben. 

Alkalmazkodás a kommunikációs helyzethez stílusban, 

regiszterhasználatban. 

Az érettségi részletes követelményeiben megadott témakörökben és 

kommunikációs helyzetekben zökkenőmentes kommunikáció 

kezdeményezése, fenntartása és lezárása vizuális és verbális 

segédanyagok alapján. 

A fejlesztés tartalma 

Társalgásban való részvétel mindennapi, tanulmányi, iskolai vagy szabadidővel kapcsolatos 

témák körében. 

Érzelmek különböző fokozatainak árnyalt kifejezése, események, élmények személyes 

jelentőségének kifejezése. 

Gondolatok, problémák felvetése, megvitatása, teendők meghatározása, alternatív javaslatok 

értékelése mindennapi és általános érdeklődésre számot tartó témák esetén. 

A tanulmányokhoz, érdeklődési körhöz kapcsolódó beszélgetésben való aktív részvétel, 

információcsere, nézetek kifejtése, indoklása, rákérdezés mások nézeteire, reagálás azokra. 

Elbeszélés, újságcikk, előadás, eszmecsere, interjú vagy dokumentumfilm összefoglalása, 

véleménynyilvánítás, a témával kapcsolatos kérdések megválaszolása. 

Vitákban saját érvek pontos, meggyőző indoklása, bizonyítása példákkal. 

A partner érveinek felismerése, elfogadása vagy meggyőző cáfolata, ellenérvek pontos 

megfogalmazása, indoklása és példákkal való bizonyítása. 

Közös munka során a részletes utasítások megbízható megértése, megbeszélése, a partner 

véleményének kikérése. 

Szolgáltatások kapcsán felmerülő nézeteltérések megvitatása és hatékony megoldása. 

Összetett információ és tanács megértése és cseréje. 

Több forrásból származó információk és érvek összegzése, bemutatása, megvitatása. 

Hatékony részvétel interjúban, folyamatos kezdeményezés, gondolatok kifejtése, 

tapasztalatokról való beszámolás, saját kérdések megfogalmazása. 

Anyanyelvű beszélők között zajló élénk eszmecsere megértése és bekapcsolódás a 

beszélgetésbe. 

Ismerős és általános témáról beszélgetés kezdeményezése, fenntartása, a szó átvétele, átadása, 

mások bevonása, a beszélgetés lezárása, egymás kölcsönös megértésének elősegítése. 

Beszélgetésben elhangzottak összefoglalása, a lényeg kiemelése, a megértés ellenőrzése, 

félreérthető megfogalmazások javítása, körülírás, szinonimák használata. 

A kommunikációs eszközök széles körének alkalmazása. 

A kommunikációs távolság felmérése, az általános udvariassági szabályok ismerete és 

alkalmazása. 

Állítások és közbeszólások kommentálása, ezáltal az eszmecsere kibontakozásának 

elősegítése. 

Ismerős témában a beszélgetés menetének terelése, a megértés megerősítése, mások bevonása 

a beszélgetésbe. 

  



17 

 

Természetes, jó nyelvhelyességgel való kommunikáció a körülményeknek megfelelő 

stílusban. 

Mondanivaló helyzethez és körülményekhez igazítása, gondolatok közötti viszonyok pontos, 

hatékony jelzése. 

A legtöbb általános témában jó szókincs, rugalmas használat, lexikai pontosság. 

Állandósult szókapcsolatok használata azért, hogy időt nyerjen és megtartsa a szót, amíg 

megfogalmazza mondanivalóját. 

Viszonylag magas szintű grammatikai biztonság, értelemzavaró hibák nélkül. 

Meglehetősen egyenletes beszédtempó, időnkénti habozással. 

Tiszta, természetes kiejtés és hanglejtés. 

Felkészülés mindezek alkalmazására az érettségi vizsga feladatainak megoldása során. 

A szóbeli interaktív vizsgához szükséges kommunikációs stratégiák. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások. 

Személyes és telefonos társalgás, megbeszélés, eszmecsere, tranzakciós és informális 

párbeszéd, utasítás, interjú, vita, szerep eljátszása. 

 

 

 

 

Fejlesztési egység Összefüggő beszéd 

Előzetes tudás 

B1, azaz a tanuló már el tudja mesélni egyszerű mondatokkal 

élményeit, álmait, reményeit, céljait. 

Röviden meg tudja magyarázni és indokolni a véleményét. 

El tud mondani eseményeket, történeteket, tartalmat, és véleményt tud 

nyilvánítani ezekről. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Világos, szisztematikusan kifejtett leírás és bemutatás, előadás tartása 

az érdeklődési körhöz és a tanulmányokhoz kapcsolódó témák széles 

skálájában. 

A fontos gondolatok megfelelő kiemelése, és a mondanivaló 

alátámasztása példákkal, érvekkel. 

Annak megtervezése, hogy mit és milyen eszközökkel mondjon, 

valamint a hallgatóságra tett hatás figyelembe vétele. 

Képesség természetes módon eltérni egy előre elkészített szövegtől. 

Az érettségi vizsga részletes követelményeiben megadott 

témakörökben és kommunikációs helyzetekben önálló 

megnyilatkozás, témakifejtés (gondolatok, vélemény) vizuális és 

verbális segédanyagok alapján. 

A fejlesztés tartalma 

Szisztematikusan kifejtett előadás bemutatása, a fontos gondolatok kiemelése. 

Érvek sorba rendezése, főbb pontok megfelelő kiemelése és a gondolatok alátámasztása 

példákkal, érvekkel. 

Tényszerű és irodalmi szövegek összefoglalása, megjegyzések hozzáfűzése. 

Világos, folyékony, rögtönzött, a hallgatóság számára egyértelmű bejelentések kifejezése a 

legtöbb általános témában. 

A különböző alternatívák előnyeinek és hátrányainak kifejtése. 

Ellentétes nézetek és a főbb gondolatok megvitatása. 

Egy film vagy színdarab cselekményének és az események sorozatának összefoglalása. 

Kivonatok készítése olyan hírműsorokból, interjúkból vagy dokumentumfilmekből, amelyek 
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véleményeket, érveket és eszmecserét tartalmaznak. 

Mondanivaló megtervezése, beszéd eszközeinek kiválasztása. 

Ismerős szituációkban folyékony és könnyed nyelvhasználat. 

Hallgatóságra tett hatás figyelembevétele. 

Aktuális témával kapcsolatos nézőpontok elmagyarázása. 

Szókincsbeli és szerkezetbeli hiányosságok, valamint botlások és hibák kompenzálása és 

kijavítása körülírással és átfogalmazással. 

Jellegzetes hibák feljegyzése, és a beszéd tudatos ellenőrzése a hibák alapján. 

Természetes eltérés az előre elkészített szövegtől, reagálás a hallgatóság által felvetett 

szempontokra, a prezentációt követő kérdések megválaszolása. 

Mindezeknek a szóbeli érettségi vizsgán történő alkalmazására való felkészülés. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: 

Leírások, képleírások, témakifejtés, elbeszélő szöveg, érveléssor, előadások, prezentációk 

(önállóan vagy segédanyagok, instrukciók alapján), projektek bemutatása, párbeszéd és 

társalgás, nyilvános viták és eszmecserék, telefonbeszélgetés, szerep eljátszása, versek, 

rapszövegek. 

 

 

Fejlesztési egység Olvasott szöveg értése 

Előzetes tudás 

B1, azaz a tanuló képes a főként standard nyelven megírt, 

tevékenységéhez, tanulásához kapcsolódó szövegek megértésére. 

Magánlevélben megérti az események, érzelmek és kívánságok 

leírását. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az érdeklődési körhez kapcsolódó szövegek elolvasása és megértése. 

Hosszú és összetett szövegeket gyorsan átolvasása, a lényeges 

részletek megtalálása. 

Önálló olvasás, az olvasási stílus és sebesség változtatása a különböző 

szövegeknek és céloknak megfelelően. 

Bonyolultabb és hosszabb szövegekben is az író álláspontjának, 

nézőpontjának megértése. 

Az érettségi vizsga követelményeiben leírt szövegek fontos általános 

és részinformációinak megértése. 

A fejlesztés tartalma 

Az érdeklődési köréhez és tanulmányaihoz kapcsolódó levelezés, hírek, cikkek elolvasása és a 

lényeg megértése. 

Érdeklődésével és tanulmányaival kapcsolatos hosszú, összetett utasítások, feltételek és 

figyelmeztetések megértése. 

Különböző tantárgyakkal kapcsolatos cikkek megértése esetenként szótár használatával. 

Az önálló olvasás fejlesztése, olvasási stílus és sebesség változtatása a különböző 

szövegeknek és céloknak megfelelően. 

A megfelelő források szelektív használata. 

Témák széles körében hírek, cikkek és beszámolók tartalmának és fontosságának gyors 

meghatározása és annak eldöntése, hogy érdemes-e a szöveget alaposabban is tanulmányozni. 

Az író álláspontjának, nézőpontjának megértése napjaink problémáival foglalkozó cikkekben 

és beszámolókban. 

Széles körű szókincs kialakítása. 

Ismeretlen kifejezések, fordulatok kezelése, a jelentés szövegkörnyezetből, 

szövegösszefüggésből való kikövetkeztetésével. 
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Online és hagyományos, egy- és kétnyelvű szótárak használata. 

Kortárs irodalmi prózai szövegek megértése.  

Felkészülés mindezek alkalmazására az érettségi vizsga feladatainak megoldása során. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: 

Utasítások, instrukciók (pl. feliratok, használati utasítások), tájékoztató szövegek (pl. hirdetés, 

reklám, menetrend, prospektus, műsorfüzet), tájékoztató táblák, utcai és filmfeliratok, 

játékszabályok, hagyományos és elektronikus levelek, újságcikkek (pl. hír, beszámoló, riport), 

internetes honlapok, internetes fórumok hozzászólásai, ismeretterjesztő szövegek, 

képregények, tantárgyakkal kapcsolatos szövegek, cikkek, publicisztikai írások, tantárgyakkal 

kapcsolatos forrásirodalom, beszámolók, elbeszélő szövegek, modern szépirodalmi szövegek. 

 

 

Fejlesztési egység Írás 

Előzetes tudás 

B1, azaz a tanuló tud egyszerű, folyamatos szöveget alkotni ismerős, 

érdeklődési köréhez kapcsolódó témákról. 

Be tud számolni élményeiről és benyomásairól. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Világos, részletes szövegek írása érdeklődési körrel és tanulmányokkal 

kapcsolatos számos témakörben és műfajban. 

Érveik gondolatok és vélemény kifejtése elvont témákról is. 

Tudakozódással és problémák magyarázatával kapcsolatos üzenetek 

feljegyzése. 

Az adott műfaj hagyományainak követése. 

Jártasság az érettségi íráskészséget mérő feladatainak megoldásában és 

az értékelésükre használt kritériumok alkalmazásában. 

A fejlesztés tartalma 

Világos, részletes szövegek írása számos témakörben. 

Több forrásból származó adatok és érvek összegzése és értékelése, a fontos gondolatok 

érthető közlése. 

Tudakozódással és problémák magyarázatával kapcsolatos üzenetek, információt közlő 

feljegyzések/üzenetek írása a mindennapi életében szerepet játszó embereknek. 

Hírek, nézetek hatékony kifejtése, reagálás mások nézeteire. 

Esszé, beszámoló, riport, film-, könyv-, színdarab-ismertető írása. 

A különböző érzelmi fokozatok kifejezése, továbbá az események és élmények személyes 

jelentőségének kiemelése levelezésben. 

Megjegyzések megfogalmazása a levelezőpartner híreivel és nézeteivel kapcsolatban. 

Kreatív, önkifejező műfajokkal való kísérletezés, pl. vers, elbeszélés, történet írása, illetve 

átírása. 

Gondolatokról és problémamegoldásokról értékelés készítése. 

Részletes leírás készítése valóságos vagy képzelt eseményekről és élményekről. 

Érvelés rendezett kifejtése egy bizonyos nézőpont mellett vagy ellen, a különböző 

alternatívák előnyeinek és hátrányainak kifejtése. 

A lényeges pontok és alátámasztó gondolatok hangsúlyozása, a több forrásból származó 

információk és érvek szintetizálása. 

A gondolatok közötti kapcsolat világos, összefüggő jelölése, az adott műfaj hagyományainak 

követése. 

Levelek, cikkek, beszámolók, történetek világos, a szöveg jól definiált tartalmú bekezdésekre 

tagolása, bekezdések szerkesztése, szövegszerkesztés: bevezetés, kifejtés, lezárás. 

Kötőszavak, kifejezések hatékony használata a szöveg logikájának megvilágítására és a 
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könnyebb megértés támogatására. 

Saját írásmű tudatos ellenőrzése, javítása; a félreértést okozó hibák helyesbítése. 

A szókincsbeli és szerkezetbeli hiányosságok kompenzálása körülírással és átfogalmazással. 

A mondanivaló alátámasztása vizuális eszközökkel (pl. rajz, ábra, diagram, térkép). 

Az írásmű stílusának magabiztos megválasztása, a formális, neutrális és informális stílus 

stíluselemeinek alkalmazása. 

A nyelvi szintnek megfelelő, felhasználóbarát online és hagyományos szótárak használata. 

Felkészülés az érettségi íráskészséget mérő feladatainak megoldására, és az értékelésükre 

használt kritériumok megismerése. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: 

Hagyományos és elektronikus nyomtatvány, kérdőív, listák, hagyományos és elektronikus 

képeslapok, képaláírások, emlékeztetők írása, jegyzetek készítése, diktált üzenetek leírása, 

SMS-ek/MMS-ek, ügyintézéssel kapcsolatos vagy személyes információt tartalmazó 

levelezés postai levélben, faxon, elektronikusan (pl. tudakozódás, megrendelés, foglalás, 

visszaigazolás), tetszést/nem tetszést kifejező üzenetek, elektronikus informális műfajok, pl. 

blog, fórum, bejegyzések közösségi oldalakon, megállapodások, szerződések, közlemények 

szövegének egyeztetése, cikkek írása magazinok, újságok és hírlevelek számára, 

cselekvéssort tartalmazó instrukciók, történetek, elbeszélések, mesék, jellemzések, leírások, 

jegyzetek, versek, rapszövegek, rigmusok, dalszövegek, rövid jelenetek, paródiák, poszterek 

készítése. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a 

két évfolyamos 

ciklus végén 

B2 szintű nyelvtudás. 

A tanuló képes megérteni az összetettebb konkrét vagy elvont témájú, 

köznapi vagy tanulmányaihoz kapcsolódó beszélgetések 

gondolatmenetét. 

Aktívan részt vesz az ismerős kontextusokban folyó beszélgetésekben, 

meg tudja indokolni és fenn tudja tartani nézeteit. Folyamatos és 

természetes módon olyan szintű interakciót tud folytatni anyanyelvű 

beszélővel, hogy az egyik félnek sem megterhelő.  

Világos, részletes leírást ad az érdeklődésével kapcsolatos témák széles 

köréről. Ki tudja fejteni egy aktuális témával kapcsolatos álláspontját, és 

el tudja mondani a különböző alternatívák előnyeit és hátrányait. 

Elolvas a jelenkor problémáival kapcsolatos cikkeket és beszámolókat, 

amelyeknek szerzői egy adott álláspontot vagy hozzáállást képviselnek. 

Megérti a kortárs irodalmi prózai szövegeket. 

Több műfajban is képes világos, részletes szöveget alkotni különböző 

témák széles körében, és ki tudja fejteni a véleményét egy aktuális 

témáról úgy, hogy részletezni tudja a különböző lehetőségekből adódó 

előnyöket és hátrányokat. 

Nyelvtudása megfelel az érettségi vizsga emelt szintjének és 

követelményeinek. 
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Témakörök - 11. évfolyam 
 

Spanyol, 1. idegen nyelv 

Colores 2: 8-12. lecke Colores 3: 1-4. lecke 

Pályaválasztás. 

Személyes tervek. 

Ember és társadalom  

Emberek külső és belső jellemzése. 

Az ideális partner, ismerkedés, párkapcsolat, házasság. 

A spanyolok jellemző tulajdonságai.   

A tizenévesek világa: kapcsolat a kortársakkal, felnőttekkel. 

Konfliktusok és kezelésük.  

Ünnepek, családi ünnepek. 

Magyar és spanyol ünnepek. 

A „botellón”: pro és contra. 

Életmód 

Testrészek. 

Sportágak, sportfelszerelések, sportlétesítmények. 

Az egészséges életmód (táplálkozás, testmozgás szerepe az egészség megőrzésében). 

Híres spanyol klubok és sportolók. 

Egészség –az orvosnál 

Gyógykezelés (orvosnál). 

Gyakori betegségek, tüneteik, kezelés.   

Sérülések, baleset. 

Függőségek . 

Megelőzés. 

Az egészségügyi ellátás Magyarországon. 

Személyes vonatkozások, család  

Családi élet, családi kapcsolatok. 

Új családmodellek. 

A kis és nagycsalád előnyei, hátrányai. 

Személyiségünk: öröklött és tanult tulajdonságaink. 

Generációk egymás mellett élése 

Tipikus családi konfliktusok. 

A munka világa 

Foglalkozások és a szükséges kompetenciák. 

Diákmunka, nyári munkavállalás. 

Pályaválasztás, továbbtanulás vagy munkába állás.  

Önéletrajz, állásinterjú. 

Tanulás, oktatás 

Az iskola bemutatása (épület, osztálytermek).  

Órarend, tantárgyak, tanulmányi munka. 

Az iskolai élet tanuláson kívüli eseményei. 

Spanyol és magyar iskolai hagyományok. 

A spanyol oktatási rendszer. 

A nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe, fontossága. 

Az internet szerepe az iskolában, a tanulásban. 

A spanyol nyelv szerepe a világban. 

Szolgáltatások 

Szolgáltatások (posta, bank, benzinkút, taxi). 
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Bankjegykiadó automata használata 

 

 

Témakörök – 12. évfolyam 
 

Spanyol, 1. idegen nyelv 

Colores 3: 5-9. lecke 

Tudomány és technika 

A technikai eszközök szerepe a mindennapi életben. 

A mobiltelefon története és szerepe életünkben. 

A tömegkommunikációs eszközök. 

Az internet szerepe a magánéletben, a tanulásban és a munkában. 

Spanyol találmányok. 

Környezetünk 

A ház körüli meghibásodások és megoldásuk. 

Javítás és javíttatás. 

A környezetvédelem és a fogyasztói társadalom. 

Ember és társadalom  

Emberek külső és belső jellemzése. 

Női és férfi szerepek: férfi munkák, női munkák  

Társadalmi szokások nálunk és a célországokban. 

A magyarok jellemzői. 

Szabadidő, művelődés, szórakozás 

Olvasás, rádió, tévé, számítógép, internet. 

Az infokommunikáció szerepe a mindennapokban. 

Színház, mozi, koncert, kiállítások, fesztiválok. 

Gabriel García Márquez. A spanyol nyelvű irodalom nagyjai. 

Utazás, turizmus 

Latin-Amerika országai: információk, tények, adatok 

Magyarország nevezetességei. 

Budapest és szűkebb lakóhelyünk idegenforgalmi látványosságai. 

Kulturális különbözőségek, nemzeti sztereotípiák. 

 

 
Javasolt fogalomkörök  -  11. évfolyam 

 

Spanyol, 1. idegen nyelv, heti 5 óra 

Colores 2: 8-12. lecke, Colores 3: 1-4. lecke 

Modalitás 

A kötőmód ( SUBJUNTIVO ) jelen 

ideje   

-felszólítás 

-tiltás 

-kérés, kívánság 

-szükségesség 

-értékítélet 

-valószínűség 

-érzelmek kifejezése 

-jövőre utaló időhatározói 

 

Hable con ella. 

No leas este libro. 

Su familia quiere que sea médico. 

Es importante que estudies mucho. 

Es un rollo que siempre venga con sus problemas. 

Es posible que te entienda algún día. 

Me alegro de que vengáis a verme. 

Cuando vuelvas, te esperaré en el aeropuerto. 
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mellékmondatok 

-Ojalá 

-para que, a fin de que, sin que, con tal 

que, antes de que, después de que, 

hasta que 

Ojalá vengan lo antes posible. 

Te lo digo para que lo sepas. 

Lo voy a hacer con tal que me paguen bien. 

A jövő idejű feltételes mondat Si todo va bien, habrá tiempo hacerlo. 

A feltételes mód jelen ideje ¿Podrías ayudarme? 

A függő beszéd (jelen idejű bevezető 

igével) 

Él dice que hizo buenas migas con ellos. 

Emilio pregunta cuándo le visito. 

A függő beszéd (múlt idejű bevezető 

igével) 

El policía dijo que no se podía aparcar alí. 

Dijeron que ya habían empezado el trabajo. 

Szövegösszetartó eszközök 

Határozatlan névmások cualquier(a ) 

Határozószók claramente, seria y claramente 

Igei körülírás seguir, llevar, estar + gerundio  

volver a, ponerse a, djar de, acabar de + infinitivo 

Vonzatos igék acordarse de, enterarse de, darse cuenta de, parecerse a 

Cselekvés, történés, létezés kifejezése 

Ser, estar + melléknév Tu hermanito es muy rico. 

Esta ensalada está muy rica. 

Igei körülírás 

-főnévi igenévvel 

-határozói igenévvel 

-melléknévi igenévvel 

 

Tardaré 5 minutos en llegar. 

Sigue viviendo en Londres. 

Quedó muy sorprendido al verme. 

Birtoklás kifejezése 

A hangsúlyos birtokos névmások mío, tuyo, suyo, nuestro, vuestro, suyo 

Mennyiségi viszonyok 

Határozott számnevek (tört-, tizedes 

számok, százalékok) 

la mitad, un tercio, tres coma siete, veinticinco por ciento 

Modalitás 

A kötőmód ( SUBJUNTIVO ) 

-„fej-igék” tagadása 

 

No creo que sea un buen marido. 

A kötőmód közelmúltja 

(Pret. PERFECTO DE SUBJUNTIVO) 

Qué lástima que no haya venido a la fiesta. 

A kötőmód folyamatos múltja 

(Pret.IMPERFECTO DE 

SUBJUNTIVO) 

El policía me aconsejó que cuidara/cuidese mejor mis cosas. 

Me daba rabia que siempre me dijeran lo que tenía que hacer. 

 

 

 

Javasolt fogalomkörök – 12. évfolyam 

 

Spanyol, 1. idegen nyelv, heti 5 óra 

Colores 3: 5-9. lecke 

A jelenidejű feltételes mondat 

(ORACIONES CONDICIONALES II) 

Si tuviera tiempo,iría a veros.  

Si no conociéramos la electricidad, nuestra vida sería mucho más 

difícil. 

Szóalkotás szóösszetétellel Sacacorchos, abrelatas, quitamanchas 

A kötőmód régmúltja 

( PLUSCUAMPERFECTO DE 

SUBJUNTIVO ) 

Me alegré de que hubieras/hubieses venido a verme. 

A feltételes mód múlt ideje 

 

Habrías tenido que reparar el coche. 

Deberíais habérmelo dicho. 
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A múlt idejű feltételes mondat 

(ORACIONES COND.III ) 

Si hubiera tenido tiempo, te habría ayudado. 

Si hubiésemos llegado a tiempo, lo habríamos visto. 

A kötőmód a függő beszédben – 

igeidő-egyeztetés 

Me pide que vaya a por un kilo de pan.  

Me pidió que fuera a por un kilo de pan. 

A szenvedő szerkezet és az általános 

alany ( VOZ PASIVA Y PASIVA 

REFLEJA ) 

Este puente fue construido por los romanos.  

La calle estuvo cortada por un accidente.  

En Andalucía se produce mucho aceite de oliva.  

No se le oye bien.  

Felkiáltó mondatok. 

„LO” enfática 

¡Cuántos turistas! ¡Qué poca gente! ¡Cómo te admiro! 

Mira lo preciosas que son estas flores !  

Az igei körülírások összefoglalása és 

rendszerezése ( PERÍFRASIS 

VERBALES) 

Ponte a estudiar ya !  

Nunca más volveremos a vernos.  

Las temperaturas siguen aumentando.  

Acabaron haciendo las paces. 

 

A 12. évfolyamon a fenti fogalomkörökön tárgyalásán kívül a négy tanév nyelvtani anyagának és 

szóbeli témaköreinek ismétlő áttekintésére is sor kerül. 

 

 
Függelék 

 

Az alábbi táblázatok az egyes KER-szintekhez rendelten tartalmazzák azokat a kommunikációs 

eszközöket valamint a hozzájuk tartozó spanyol nyelvi példákat, amelyeknek megvalósítására az adott 

szinten lehetőség van. Mivel a kommunikációs eszközök szintről szintre bővülnek. 

 

A kommunikációs eszközök csoportosítása a következő: 

1. A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs eszközök 

2. Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök 

3. Személyes beállítottság és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök 

4. Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs eszközök 

5. A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs eszközök 

6. Interakcióban jellemző kommunikációs eszközök 

 

 
A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok 

Megszólítás  Señor / Señora / Señorita, por favor / perdona / perdone, Don,  

Doña … 

Mira /mire, ¡Oye /oiga! Perdone por molestarle.  

Köszönés, elköszönés  ¿Cómo te llamas? – Me llamo … ¿Y tú? 

Yo soy … ¿Y tú /usted? Mi nombre es …Mucho gusto. Hola, yo  

soy … – Encantado/a. 

Adiós. Hasta luego. Hasta pronto. Hasta el lunes. 

Hasta la próxima. Hasta lunes. Que lo pases bien. Llámame. ¡Cuídate! 

Saludos a … de mi parte 

Bemutatás, bemutatkozás  Permítame presentarle … Te presento a ... Éste es ... Tengo el gusto de 

presentarle 

– Tenía ganas de conocerle 

Telefonálásnál bemutatkozás ¿Dígame? 

¡Oiga! Aquí habla … Soy … 

Telefonálásnál elköszönés ¡Hasta luego! ¡Hasta pronto! 

Szóbeli üdvözletküldés Recuerdos a … Saludos a …  

Személyes és hivatalos levélben megszólítás ¡Hola Pablo! Mi querido …: Querido …: 

Muy señor mío: …. Señor: …Estimado señor: … 

Személyes és hivatalos levélben elbúcsúzás Un abrazo. ¡Hasta pronto! Besos. Tu amigo 

Le saluda atentamente, Atentamente,  
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Érdeklődés hogylét iránt és arra reagálás ¿Qué tal? ¿Cómo estás? – Muy bien, gracias. Nada particular. ¿Qué tal 

estás? – Bien. regular. 

¿Qué te pasa? – Nada importante. 

¿Cómo te encuentras? ¡Estupendo! /Fatal. Voy tirando. 

Engedélykérés és arra reagálás ¿Me permite?¿Me dejas …? – Sí, cómo no. Con permiso. ¿Le molesta 

que ..?  

Adelante. Claro que puede. / De ninguna manera. 

No, no está permitido. Está prohibido 

Köszönet és arra reagálás Gracias. Muchas gracias. Le agradezco. Te lo agradezco. Le estoy muy 

agradecido. Gracias por todo. – ¡De nada! Nada, nada. No tiene 

importancia. No hay de qué. 

Bocsánatkérés és arra reagálás Perdona /Perdone … – No hay de qué. Nada. 

Disculpa / disculpe … – No pasó nada.  

– No importa. No es nada. No se preocupe. 

Gratuláció, jókívánságok és arra reagálás ¡Felicidades! Mis mejores deseos. ¡Que lo pases bien! ¡Enhorabuena! 

¡Que te vaya bien! ¡Que todo salga bien! ¡Sueña con los angelitos! ¡Que 

aproveche! Buen apetito. 

Együttérzés és arra reagálás Lo siento mucho. Gracias. 

 

 

 

 

Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok 

Rokonszenv, ellenszenv (no) me cae bien, (no) es simpático 

Hála Le estoy agradecido/a 

Sajnálkozás ¡Qué lástima que....! ¡Qué pena! Lo siento. Lamento que no hayas … Le 

acompaño en su dolor / en el sentimiento. Le doy mi más sentido 

pésame. 

Öröm ¡Estoy contento ...! ¡Qué bien! ¡Qué alegría que …! Me agrada que – 

subj. 

Elégedettség, elégedetlenség ¡Qué alegría!, ¡Qué bien que …! (No) Estoy contento, estoy descontento 

de que  

Csodálkozás ¡Qué sorpresa! ¡Qué raro! ¡Qué extraño! ¡Hombre! ¿Tú por aquí? 

Remény – közömbösség Espero que, ¡Ojalá! / Me da igual. No me importa. Da igual. A lo mejor. 

No tiene importancia. 

Félelem, aggodalom Me temo que …Tengo miedo de que … Estoy preocupado. Esto me 

preocupa. No estoy tranquilo. 

Bánat ¡Qué lástima! Lo siento mucho. ¡Qué pena! Es una pena que … 

Bosszúság ¡Qué mala suerte! ¡Caramba! Me da rabia que  

 

Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok 

Véleménykérés és arra reagálás ¿Qué piensas? ¿Cómo me queda?- Bien/Mal. ¿Es así? ¿Qué te parece? 

¿Qué piensa Ud. de …? ¿ Vale la pena? ¿Es conveniente? En mi 

opinión … Desde mi punto de vista … Yo pienso que … Me parece que 

… ¿Me aconsejas – infin.? ¡Y según tu parecer? 

Valaki igazának az elismerése (No) Tienes razón.. Estás equivocado. 

Egyetértés, egyet nem értés Sí, No. De acuerdo. Sí, pero …Vale, está bien. Está bien, pero … Tienes 

razón. Estás equivocado/a. No tienes razón. ¡Ni hablar! Me sabe mal, 

pero … ¡Cómo no! ¡No faltaría más. 

Érdeklődés, érdektelenség  

Tetszés, nem tetszés ¿Te gusta? – Me gusta. Está bien. Muy bien. ¿Qué te parece? Prefiero 

… Me gusta más … Me cae bien /mal. No lo aguanto, No lo soporto. 

Me encanta. Me hace ilusión. Me gusta que  

Eres un loco. No vuelvas a … ¡Ni hablar! 

Dicséret, kritika, szemrehányás Muy bien. No está bien. No está muy bien.  

Ellenvetés  

Ellenvetés visszautasítása  

Akarat, kívánság, képesség, szükségesség,  

lehetőség, bizonytalanság, kötelezettség 

quisiera, querría, deseo, tengo el deseo de … 

(no) puedo, (no) es posible 
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es necesario, hay que, Sí, seguro que … (No) Estoy seguro de que … 

tengo previsto, yo iría a … 

¿No piensas …?con tal de que …, en caso de que…, siempre que…, a 

menos que … 

Ígéret prometo, trato de, ¡Prometido! 

Érdeklődés értékítélet, kívánság, preferencia, 

érdeklődési kör iránt 

¿Es conveniente? En mi opinión … Desde mi punto de vista … Yo 

pienso que … Me parece que 

¿Qué prefieres? ¿Qué te gustaría? ¿Qué te interesa? 

 

Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok 

Dolgok, személyek megnevezése, leírása ¿Qué es ….? – (Él) Es profesor.  

¿Qué es esto? Esto /Éste es ... Es una(a) … Son unos (unas) … Él es .... 

¿Es el chico moreno? ¿Es el / la del pelo corto? 

Események leírása ocurrió que, tiene lugar, transcurre 

Információkérés, információadás ¿Qué es esto? ¿Quién es? ¿Qué son estos?– Este es un…, Es… Estos 

/éstas son … 

¿Cómo es? – Es bonito, hermoso...,  

¿De qué color es? – Es blanco /a 

Perdone, dónde está la …? ¿Cómo voy a …? – Gracias. – De nada. 

¿Sabes si …? ¿Podría decirme …?¿Dónde está?   – Está en / a la 

derecha / enfrente ... 

¿Cuánto es / Cuántos son? – Es … Son .... 

¿Qué hora es? – Es la … Son las .... 

¿Me haría el favor de decirme … – ¡Sí, como no! Lo siento, pero no lo 

sé. 

Igenlő vagy nemleges válasz Sí. – No. Nada. Nadie. Nunca. En ningún lugar. Con nadie. Claro que sí. 

Como no. 

Válasz elutasítása  

Tudás, nem tudás ¿Sabes ? – Sí. / No. No comprendo. Ya lo sé. Creo que .. Pienso que … 

No sé. Creo que sí. No puedo. ¿Te has enterado de …? 

¿Sabes si…? – Sé. / No (lo) sé.  

¿Qué sabes de ..? – Sé que …. / Nada. ¿Ha oído? 

No llego a saber … No lograr, no conseguir .. Que lo sepa … 

Bizonyosság, bizonytalanság Es cierto. Seguro. No estoy seguro. Quizás. Tal vez. No creo que … A 

no ser que … Es posible que  

A lo mejor… Posiblemente, Seguramente 

Ya habrá llegado, Estará en su cuarto, Serían las dos 

Ismerés, nem ismerés (No) conozco. 

 

A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok 

Kérés, udvarias kérés 

 

 

– engedélykérés 

 

– engedély megadása 

– engedély visszautasítása 

Te pido … Por favor … Me puede ..... Podría ..... ¿Puedes …? ¿Podrías 

…? ¿Me harías el favor de ? Si fuera tan amable, le agradecería que .. 

¿Me permite?¿Me dejas …? – Sí, cómo no. Con permiso. ¿Le molesta 

que ..?  

Adelante. Claro que puede. / De ninguna manera. 

No, no está permitido. Está prohibido 

Tiltás, felszólítás Imperativo, subjuntivo, Ud debe… Tiene que ... 

Figyelmeztetés ¡A salir! Quiero que … Quisiera que … Deseo que 

¡Cuidado! ¡Ojo! Escucha, Mira. ¡Ten cuidado! ¡Oiga, oiga!  

Segítségkérés és arra reagálás ¿Podría ayudarme? ¿Me ayudas? Necesito ayuda. 

¡Ayuda!, ¡Socorro! 

¿Te ayudo?¿Puedo ayudarle? – Sí, gracias por hacerlo. 

Javaslat és arra reagálás Tengo una idea. Yo puedo … Quisiera … Deberías  

¿Te apatecería?¿Te interesaría? ¿Te molestaría que? ¿Te importaría que 

…? Sería tan amable de 

– Muy bien. ¿Por qué no? 

Kínálás és arra reagálás ¿Te apetece? ¿Tomas algo? Te invito. Me gustaría ofrecerte… Con 

mucho gusto. 
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Meghívás és arra reagálás ¿Vienes? ¿Vamos a …? ¿Quieres venir? – Vale, de acuerdo. Sí. 

¿Podrías venir? ¿Te apetece …? 

¿Estás libre....? Te invito a .... – Encantado. 

– De acuerdo, es una buena idea. 

¿Qué vas a hacer ..? ¿Por qué no vienes a …? ¿Y qué dices si vamos a 

…? 

Reklamálás  

Tanácskérés, tanácsadás ¿Qué harías tú? Yo en tu lugar …¿Qué me aconsejas?  

Segítség felajánlása és arra reagálás ¿Podría ayudarme? ¿Me ayudas? Necesito ayuda. 

¡Ayuda/, ¡Socorro! 

¿Te ayudo?¿Puedo ayudarle?- Sí, gracias por hacerlo. 

Ajánlat és arra reagálás  

 

Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok 

Visszakérdezés, ismétléskérés ¿De verdad? ¿Qué dices? ¿Estás seguro? – Sí, sí. Claro que sí. ¡No 

puede ser! ¡Es imposible! ¿Podría repetir? 

Nem értés  No comprendo. No escucho bien.  

Betűzés kérése, betűzés ¿Cómo se escribe?¿Podría deletrear? 

Felkérés lassabb, hangosabb beszédre ¿Podría hablar más despacio, por favor? ¡Más despacito, por favor! 

Hable un poco más fuerte, por favor. Habla más alto. 

Beszédszándék jelzése, téma bevezetése, 

félbeszakítás 

En cuanto a mí…Yo, por ejemplo… Quisiera decir que …oye, escucha, 

mira… Yo añadiría que … 

Espera un momento. Escúchame. Párate un momento. Imagínate que, 

Según yo …, perdóneme que le interrumpa, pero … 

Megerősítés Sí, sí. Claro que sí.  

Has bien comprendido. Esto es. 

Körülírás Es un …Es que … No sé si … ¿me explico? No sé exactamente,  

Pero … 

Példa megnevezése por ejemplo, como ejemplo, es el caso de …, para dar un ejemplo 

Témaváltás por otra parte, ¿Y qué dices de …? 

 

 

 

Szintleírások (a KER alapján)  
 

A1, minimumszint  

Ezen a szinten a diák megérti és használja a mindennapok gyakoribb kifejezéseit és alapvető 

fordulatait, amelyek célja a mindennapi szükségletek konkrét kielégítése. Be tud mutatkozni, be 

tud mutatni másokat; képes válaszolni személyes jellegű (például, hol lakik), valamint ismerős 

emberekre, dolgokra vonatkozó kérdésekre; és fel is tud tenni ilyen jellegű kérdéseket. Képes 

egyszerű interakcióra, ha a másik személy lassan, világosan beszél és segítőkész. 

 

 

 
Olvasott szöveg értése  Megérti az ismerős szavakat, egyszerű mondatokat 

feliratokon, reklámokban, katalógusokban.  
Hallott szöveg értése  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. Egyszerű fordulatokkal le tudja írni 
lakóhelyét, ismerőseit.  

Interakció  Fel tud tenni és meg tud válaszolni személyes 
adatokra vonatkozó kérdéseket. Képes egyszerűen 
kommunikálni, de feltétlenül  
szüksége van ismétlésekre, körülírásokra és 
módosításokra. 
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Íráskészség  Képes egyszerű nyomtatványt kitölteni, rövid 
üdvözletet megírni.  

Nyelvhelyesség  Csupán korlátozott módon tud használni néhány 
egyszerű, betanult nyelvtani szerkezetet és 
mondatfajtát. Rendelkezik alapszókinccsel, amely 
bizonyos konkrét szituációkra vonatkozó szavakból 
és fordulatokból áll.  

 

A2, alapszint  

Ezen a szinten a diák megért olyan mondatokat és gyakrabban használt kifejezéseket, amelyek az 

őt közvetlenül érintő területekhez kapcsolódnak (pl. nagyon alapvető személyes és családdal 

kapcsolatos információk, vásárlás, helyismeret, iskola, állás). Az egyszerű és begyakorolt nyelvi 

helyzetekben képes úgy kommunikálni, hogy egyszerű és direkt módon cserél információt családi 

vagy mindennapi dolgokról. Tud egyszerű nyelvi eszközöket használva beszélni saját hátteréről, 

szűkebb környezetéről és a közvetlen szükségleteivel kapcsolatos dolgokról. 

 

 

 
Olvasott szöveg értése  Megérti rövid, egyszerű szövegek, köztük 

történetek lényegét. A kért információt ki tudja 
keresni.  

Hallott szöveg értése  Megérti a leggyakoribb fordulatokat és 
szókincset, ha számára ismert dologról van szó. 
Megérti a rövid, világos és egyszerű üzenetek, 
bejelentések, egyéb gyakori szövegek lényegét.  

Beszédkészség  Részt vesz egyszerű, begyakorolt, hétköznapi 
témáról szóló beszélgetésben, amely ismert 
tevékenységhez kapcsolódó közvetlen 
információcserét igényel. Megérteti magát a 
társasági beszélgetésben. Röviden le tudja írni 
például a családját, lakóhelyét, tanulmányait.  

Interakció  Fel tud tenni kérdéseket, egyszerű állításokra 
reagál. Képes jelezni, mikor követi a 
kommunikációt, de ritkán ért meg eleget ahhoz, 
hogy saját maga fenn tudja tartani a 
beszélgetést.  

Íráskészség  Rövid feljegyzéseket, üzeneteket, magánlevelet 
tud írni.  

Nyelvhelyesség  Néhány egyszerű szerkezetet helyesen 
használ, de még rendszeresen elkövet alapvető 
hibákat. Szókincse elegendő az alapvető 
kommunikációs szükségletek kielégítésére.  

 

 

B1, küszöbszint  

Ezen a szinten a diák megérti a világosan megfogalmazott, mindennapi szövegek fontosabb 

információit, amelyek ismert témáról szólnak, gyakori helyzetekhez kapcsolódnak, például 

munka, iskola, szabadidő. Önállóan elboldogul a legtöbb olyan helyzetben, amely a nyelvterületre 

utazás során adódik. Képes egyszerű, összefüggő szöveget alkotni ismert vagy az érdeklődési 

körébe tartozó témában. Le tudja írni élményeit, a különböző eseményeket, érzéseit, reményeit és 

törekvéseit, továbbá röviden meg tudja indokolni a különböző álláspontokat és terveket. 

 
Olvasott szöveg értése  Megérti olyan szövegek lényegét, illetve a 

bennük lévő információt, amelyek hétköznapi, 
gyakori témákkal foglalkoznak. Megérti az 
eseményekről, érzelmekről, véleményekről 
szóló írásokat. 
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Hallott szöveg értése  Főbb vonalaiban megérti a rendszeresen 
előforduló, ismerős témáról szóló köznyelvi 
beszédet/társalgást. Megérti a legfontosabb 
információkat olyan rádió- és tévéműsorokban, 
amelyek aktuális eseményekről, illetve az 
érdeklődési köréhez vagy tanulmányaihoz 
kapcsolódó témákról szólnak, és amelyekben 
viszonylag lassan és világosan beszélnek.  

Beszédkészség  Felkészülés nélkül részt tud venni a 
nyelvterületen utazás közben felmerülő 
helyzetekben, valamint ismerős, mindennapi 
témákról adódó beszélgetésekben. Egyszerű, 
összefüggő fordulatokkal mondja el élményeit, 
céljait. Röviden megindokolja és 
megmagyarázza véleményét. Képes elmesélni 
egy történetet, és erről véleményt 
megfogalmazni.  

Interakció  Szemtől szemben képes egyszerű 
kommunikáció kezdeményezésére, 
fenntartására és befejezésére ismerős vagy 
számára érdekes témákban. Meg tudja 
ismételni az elhangzottak egy részét, hogy 
meggyőződjön arról, beszélgetőpartnerével 
egyformán értelmezik-e az elmondottakat.  

Íráskészség  Meg tud fogalmazni egyszerű, rövid, 
összefüggő szöveget ismert, hétköznapi 
témákban. Beszámol élményeiről, 
véleményéről.  

Nyelvhelyesség  Kiszámítható helyzetekkel kapcsolatos, 
begyakorolt szerkezetek és mondatfajták 
gyakran használt körét viszonylag helyesen 
alkalmazza. Megfelelő szókinccsel rendelkezik 
ahhoz, hogy ki tudja magát fejezni a  

 

B2, középszint  

Ezen a szinten a diák megérti az összetett konkrét vagy elvont témájú szövegek gondolatmenetét, 

beleértve az érdeklődési körének megfelelő szakmai beszélgetéseket is. Folyamatos és 

természetes interakciót tud kezdeményezni és fenntartani anyanyelvű beszélővel. Képes világos és 

részletes szöveget alkotni változatos témakörökben, kifejteni véleményét aktuális témákról a 

lehetséges előnyök és hátrányok részletezésével. 

 
Olvasott szöveg értése  Megérti a jelenkor problémáival kapcsolatos 

szövegek (cikkek, beszámolók, narratívák) 
lényegét, illetve a bennük rejlő információt, 
érvelést. Jórészt megérti az eseményekről, 
érzelmekről, véleményekről szóló, irodalmi 
prózai szövegeket.  

Hallott szöveg értése  Megérti a hosszabb előadást, képes követni az 
összetett érvelést, ha ezek számára nem 
idegen szakterületet érintenek. Megérti a 
rádióban és tévében elhangzó, aktuális 
eseményekről szóló hírműsorok lényegét, 
valamint a köznyelvet használó játékfilmek 
többségét.  

Beszédkészség  Felkészülés nélkül folyékonyan és 
természetesen vesz részt mindennapi témákat 
érintő, anyanyelvű beszélőkkel folytatott 

társalgásban. Részletesen kifejti, 

megindokolja, megmagyarázza és megvédi 
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véleményét, el tud mondani egy történetet. 

 
Interakció  Képes beszélgetést kezdeményezni, megfelelő 

időpontban szólal meg, valamint be tudja fejezni 
a társalgást, ha szükséges, bár ezt nem mindig 
elegánsan valósítja meg. Ismerős témák esetén 
fenn tudja tartani a beszélgetést azáltal, hogy 
megértését jelzi, illetve más személyeket is be 
tud vonni a beszélgetésbe.  

Íráskészség  Képes világosan fogalmazni részletes, 
összefüggő szöveget a jelenkor problémáiról és 
az érdeklődésével egybevágó témákról. 
Beszámol élményeiről, kifejti véleményét, érvel 
egy álláspont mellett és ellen.  

Nyelvhelyesség  A nyelvtant viszonylag magas fokon uralja. Nem 
vét félreértést okozó hibát, és legtöbb hibáját 
képes kijavítani. Általános témákban és saját 
érdeklődési területén jó szókinccsel rendelkezik 
ahhoz, hogy szabatosan fejezze ki magát.  

 


