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1
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1.TÉMAKÖR: Science and technology, Communication
ÓRASZÁM:

20

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

−
−
−
−
−

összefüggően, világosan és nagyrészt folyékonyan beszél a tudomány és technika
tématartományhoz tartozó alapvető témákban;
összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést követően,
az érettségi témakörök közül szabadon választott témában, IKT-eszközökkel támogatva
mondanivalóját;
papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy kooperatív
munkaformában;
megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket a tudomány és technika
tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus hangzó szövegekben;
megérti és értelmezi az összefüggéseket az ajánlott tématartományokhoz kapcsolódó
összefüggő, akár autentikus írott szövegekben;
véleményét szóban megfogalmazza és arról interakciót folytat;
véleményét írásban megfogalmazza és arról interakciót folytat;

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
−

−
−
−
−
−
−

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: scientists,
researchers, inventors, engineers, people working for scientific and technological
development
A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: basic objects used by
everyday people/scientists/IT professionals, (parts of) IT gadgets
A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: exhibitions
A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: using
technology in everyday life, using technology for studying or for work, major innovations
A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: internet, dangers
of the internet, social networks, research, inventions
A tudomány és technika tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a közvetlen
vonatkozásokon túlmutató információk átadása
A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a tudomány és technika
tématartományban.

TEVÉKENYSÉGEK

— Internetes kutatómunka
o találmányok
— Vitafórum
o az internet pozitív és negatív oldalai

FOGALMAK
−
−

scientists, researchers, inventors, engineers, people working for scientific and technological
development
basic objects used by everyday people/scientists/IT professionals, (parts of) IT gadgets
2

−

2.TÉMAKÖR: Current topics
ÓRASZÁM:

10

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

használja a célnyelvet aktuális témákban és a hozzájuk tartozó szituációkban;
felhasználja a célnyelvű, legfőbb hazai és nemzetközi híreket ismeretszerzésre és szórakozásra.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
−
−
−

Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírekre és eseményekre
vonatkozó szókincs megértése és használata célnyelven
Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírek és események
értelmezése és tájékozódásra való alkalmazása célnyelven
Életkornak és érdeklődésnek megfelelő angol nyelvű hazai és nemzetközi aktuális hírek és
események alkalmazása ismeretszerzésre, szórakozásra.

TEVÉKENYSÉGEK

— Pármunka
o célnyelvi sajtótermékek felkutatása
o angol sajtótermékek fajtái
o az olvasott cikk tartalmának ismertetése

3.TÉMAKÖR: Public matters, entertainment
ÓRASZÁM: 10
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
− beszámol akár az érdeklődési körén túlmutató közügyekkel, szórakozással kapcsolatos
eseményről a cselekmény, a körülmények, az érzések és gondolatok ismert nyelvi eszközökkel
történő összetettebb, részletes és világos jellemzésével;
− a tanult nyelvi elemek segítségével megérti a hangzószöveg lényegét számára kevésbé ismert
témákban és szituációkban is;
− a tanult nyelvi elemek segítségével megérti a hangzószöveg lényegét anyanyelvi beszélők
köznyelvi kommunikációjában;
− megérti az elvontabb tartalmú hangzószövegek lényegét, valamint a beszélők véleményét is;
− megért szokványos tempóban folyó, környezettel kapcsolatos autentikus szórakoztató és
ismeretterjesztő tartalmakat, változatos csatornákon;
− megérti és értelmezi a legtöbb televíziós hírműsort;
− megérti és értelmezi az összefüggéseket a közügyekkel, szórakozással kapcsolatos
tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott szövegekben;
3

−

−

−
−
−

társalgást kezdeményez, a megértést fenntartja, törekszik mások bevonására, és szükség
esetén lezárja azt szórakozás, illetve információszerzés, -csere céljából, akár anyanyelvű
beszélgetőtárs esetében is;
a közügyekkel, szórakozással kapcsolatos témákban, nyelvi kommunikációt igénylő
helyzetekben interakciót folytat a természeteshez közelítő módon, felhasználva általános és
nyelvi háttértudását, ismereteit, alkalmazkodva a társadalmi normákhoz;
digitális eszközöket és felületeket is használ a célnyelven ismeretszerzésre és szórakozásra;
nyelvtanulási céljai érdekében él a valós nyelvhasználati lehetőségekkel;
nyelvtanulási céljai érdekében alkalmazza a tanórán kívüli nyelvtanulási lehetőségeket.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
−
−

−
−
−
−
−

−
−
−

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: members of the
public sector and civil service
A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: cultural
institutions, public offices, restaurants, hotels, national and international attractions/sights,
city life/country life
A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: entrance tickets,
forms, brochures
A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: cultural events,
ways of entertainment
A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:
administration, services, giving directions, giving information, presenting sights
A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: hobbies,
entertainment, culture, services
Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmak alkalmazása: free
time activities, hobbies, arts and cultural events, concerts, films, books, computer games,
sports, applications, media
Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő angol nyelvű szövegek felhasználása szórakozás és
játékos nyelvtanulás céljára
A közügyekkel, szórakozással kapcsolatos tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a
közvetlen vonatkozásokon túlmutató információk átadása
A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a közügyekkel,
szórakozással kapcsolatos tématartományban.

TEVÉKENYSÉGEK

— Internetes kutatómunka
o egy híres művész, író vagy költő munkásságának bemutatása
— Vitafórum
o Az e-könyvek előnyei és hátrányai

FOGALMAK
— art forms, artists, artistic activities
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4.TÉMAKÖR: English and language learning
ÓRASZÁM:

10

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

tudatosan használja a nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiákat nyelvtudása fenntartására
és fejlesztésére;
hiányosságait, hibáit felismeri, azokat egyre hatékonyabban kompenzálja, javítja a tanult
stratégiák felhasználásával;
céljai eléréséhez önszabályozóan is dolgozik;
használ önértékelési módokat nyelvtudása felmérésére;
használja az ön-, tanári, vagy társai értékelését nyelvtudása fenntartására és fejlesztésére;
társaival a kooperatív munkaformákban és a projektfeladatok megoldása során is törekszik a
célnyelvi kommunikációra;
kreatív, változatos műfajú szövegeket alkot szóban, kooperatív munkaformákban;
törekszik releváns digitális tartalmak használatára beszédkészségének, szókincsének és
kiejtésének továbbfejlesztése céljából;
a legfontosabb jelenkori témákban a szövegösszefüggés alapján kikövetkezteti az ismeretlen
szavak jelentését, megérti az ismeretlen szavakat is tartalmazó mondat jelentését;
a tanult kifejezések alkalmazásával és a tanult nyelvi szokások követésével érzéseit és
beszédszándékait világosan és érthetően fejezi ki;
a szövegek létrehozásához hatékonyan használ nyomtatott vagy digitális segédeszközt,
szótárt;
digitális eszközökön és csatornákon keresztül is folytat a természeteshez közelítő célnyelvi
interakciót az ismert nyelvi eszközök segítségével;
digitális eszközökön és csatornákon keresztül is alkalmazza az ismert témához kapcsolódó
írott vagy hallott szövegeket.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
−
−
−
−

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: language skills,
language learning strategies, languages, accents and dialects, autonomous learning
A célnyelvre jellemző standardnak megfelelő kiejtés használata az ismert nyelvi elemekben
A legfőbb célnyelvi dialektusok felismerése
Nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák tudatos és hatékony alkalmazása.

TEVÉKENYSÉGEK

— Egyéni projekt
— csoportmunka

FOGALMAK
— accents, dialects
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5.TÉMAKÖR: Cross-curricular topics and activities
ÓRASZÁM:

10

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;
ismer más tantárgyi tartalmakat, részinformációkat célnyelven;
használ célnyelvi elemeket más tudásterületen megcélzott tartalmakból.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
−
−

Tanult szavak, szókapcsolatok használata célnyelven a témakörre jellemző, életkornak és
érdeklődésnek megfelelő tartalmakból
Információszerzés célnyelven egyéb tanulásterületi tartalmakban.

TEVÉKENYSÉGEK

—

Egyéni projektmunka

6.TÉMAKÖR: People and society
ÓRASZÁM:

20

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

−

−
−
−
−

összefüggően, világosan és nagyrészt folyékonyan beszél az ember és társadalom
tématartományhoz tartozó és az idevágó érettségi témákban, akár elvontabb tartalmakra is
kitérve;
összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést követően,
az érettségi témakörök közül szabadon választott témában, IKT-eszközökkel támogatva
mondanivalóját;
papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan, vagy kooperatív
munkaformában;
megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket az ember és társadalom
tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus hangzó szövegekben;
megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket az ember és társadalom
tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott szövegekben;
véleményét írásban megfogalmazza és arról interakciót folytat;

6

−

véleményét szóban, felkészülés nélkül, a tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról
interakciót folytat.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
−

−
−
−
−

−
−

−
−

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: family, friends,
acquaintances, members of the society (teenagers, adults, the elderly), the public, authorities,
people working in services
A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: towns, villages,
countryside, home, public places, public offices
A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: objects used in
everyday life, fashion and clothes items
A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: holidays, family
events and celebrations, national and international events and holidays
A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: shopping,
using public services, everyday tasks and chores, taking part in the life of a community,
volunteering, community service
A témakörre jellemző problémák megnevezése célnyelven: drug addict, computer nerd,
workaholic
A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: basic gender roles,
tolerance, friendships, relationships, appearance and personality, differences between
individuals, relationship between generations, crime and punishment
Az ember és társadalom tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a közvetlen
vonatkozásokon túlmutató információk átadása
A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció az ember és társadalom
tématartományban.

TEVÉKENYSÉGEK

— Egyéni projekt
— Önálló szövegalkotás:
o Megfigyeléseim a generációk közti különbségekről

FOGALMAK
— members of the society, holidays, celebrations
7.TÉMAKÖR: Financial matters
ÓRASZÁM: 20
TANULÁSI EREDMÉNYEK
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:
−

összefüggően, világosan és nagyrészt folyékonyan beszél a pénzügyek és gazdaság
tématartományhoz tartozó és az idevágó érettségi témákban, akár elvontabb tartalmakra is
kitérve;
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−

−
−
−
−
−

összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést követően,
az érettségi témakörök közül szabadon választott témában, IKT-eszközökkel támogatva
mondanivalóját;
papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy kooperatív
munkaformában;
megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket a pénzügyek és gazdaság
tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus hangzó szövegekben;
megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket a pénzügyek és gazdaság
tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott szövegekben;
véleményét írásban megfogalmazza és arról interakciót folytat;
véleményét szóban, felkészülés nélkül, a tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról
interakciót folytat.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
−
−
−
−
−
−
−

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: employers,
employees, white and blue collar workers
A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: public service
offices
A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: money, currencies,
bank forms, advertisements, commercials
A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: saving,
spending and wasting money, banking, online shopping, exchanging currencies
A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: family budget,
saving, spending and wasting money
A pénzügyek és gazdaság tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a közvetlen
vonatkozásokon túlmutató információk átadása
A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a pénzügyek és gazdaság
tématartományban.

— TEVÉKENYSÉGEK
— Szerepjáték
o banki ügyintézés
o számlanyitás
o reklamáció online vásárolt termékkel kapcsolatban
— eszmecsere
o spórolás-költekezés
o a jövedelem értelmes beosztása

FOGALMAK
employers, employees, white and blue collar workers, money, currencies, saving, spending
and wasting money, banking, online shopping, exchanging currencies
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8.TÉMAKÖR: Carreer and employment
ÓRASZÁM:

20

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

−

−
−
−
−
−

összefüggően, világosan és nagyrészt folyékonyan beszél a karrier és munkavállalás
tématartományhoz tartozó és az idevágó érettségi témákban, akár elvontabb tartalmakra is
kitérve;
összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést követően,
az érettségi témakörök közül szabadon választott témában, IKT-eszközökkel támogatva
mondanivalóját;
papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan, vagy kooperatív
munkaformában;
megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket a karrier és munkavállalás
tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus hangzó szövegekben;
megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket a karrier és munkavállalás
tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott szövegekben;
véleményét írásban megfogalmazza és arról interakciót folytat;
véleményét szóban, felkészülés nélkül, a tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról
interakciót folytat.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
−
−
−
−
−
−

−
−

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: professionals,
employers, employees, colleagues
A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: workplaces,
offices
A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: objects used in
different jobs
A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: job interviews,
meetings
A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: planning, life
long learning, applying for a job
A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: choosing a career,
summer jobs, working hours, part time jobs, unemployment, team work, individual tasks,
cooperation, critical thinking, mobility, CV
A karrier és munkavállalás tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a közvetlen
vonatkozásokon túlmutató információk átadása
A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a karrier és
munkavállalás tématartományban.

− TEVÉKENYSÉGEK
— Önálló szövegalkotás
o jelentkezés álláshirdetésre
o angol nyelvű önéletrajz készítése
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— Szerepjáték
o Állásinterjú

FOGALMAK professionals, employers, employees, colleagues, workplaces, offices, job interviews,
meetings , planning, life long learning, applying for a job,

9.TÉMAKÖR: Gaining and sharing knowledge
ÓRASZÁM:

20

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

összetettebb információkat ad át és cserél;
összefüggő, 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;
szóban ad át nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi tartalmakat valós nyelvi interakciók során;
környezetének kulturális értékeit célnyelven közvetíti;
összefoglal és lejegyzetel, írásban közvetít rövid olvasott vagy hallott szövegeket;
írott szöveget igénylő projektmunkát készít olvasóközönségnek;
írásban közvetít célnyelvi tartalmakat valós nyelvi interakciót igénylő helyzetekben;
célzottan keresi az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket tanórán kívül is,
ismeretszerzésre és szórakozásra;
digitális eszközöket és felületeket is használ a célnyelven ismeretszerzésre és szórakozásra;
nyelvtanulási céljai érdekében használja a tanórán kívüli nyelvtanulási lehetőségeket;
nyelvtanulási céljai érdekében él a valós nyelvhasználati lehetőségekkel;
használ célnyelvi tartalmakat ismeretszerzésre;
használ célnyelvi tartalmakat tudásmegosztásra;
használ ismeretterjesztő anyagokat nyelvtudása fejlesztésére.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
− Angol nyelvű, akár elvontabb tartalmú információ megszerzése
− Akár elvontabb információ megosztása angol nyelven
− Célnyelvű, akár autentikus anyagok felhasználása ismeretszerzésre, tudásmegosztásra, nyelvi
fejlesztésre.
TEVÉKENYSÉGEK

o
o

Prezentáció, hangfelvétel bármely témában
idegen nyelvű szócikk/blog írása megadott témában
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10.TÉMAKÖR: Final exam preparation
ÓRASZÁM:

52

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

−
−
−
−
−
−

a tématartományhoz kapcsolódó kép alapján kifejti gondolatait, véleményét és érzéseit;
alkalmazza a formális és informális regiszterhez köthető sajátosságokat;
a megfelelő szövegtípusok jellegzetességeit követi;
megold változatos írásbeli feladatokat szövegszinten;
összefüggő szövegeket ír önállóan, akár elvontabb témákban;
megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó hangzó szöveg lényegi tartalmát;
megérti a hangzó szövegben megjelenő összetettebb részinformációkat;
megérti és értelmezi az írott szövegben megjelenő összetettebb részinformációkat;
informális és életkorának megfelelő formális írásos üzeneteket ír, digitális felületen is;
aktívan, kezdeményezően és magabiztosan vesz részt a változatos szóbeli interakciót és
kognitív kihívást igénylő nyelvórai tevékenységekben;
véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat;
véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat;
szóbeli és írásbeli közlései során változatos nyelvi struktúrákat használ;
megértést nehezítő hibáit önállóan javítani tudja;
egyre szélesebb körű témákban, nyelvi kommunikációt igénylő helyzetekben interakciót
folytat megfelelő módon, felhasználva általános és nyelvi háttértudását, ismereteit,
alkalmazkodva a társadalmi normákhoz;
nyelvi produkciójában és recepciójában önállóságot mutat, és egyre kevesebb korlát
akadályozza;
egyre változatosabb, hosszabb, összetettebb és elvontabb szövegeket, tartalmakat értelmez
és használ;
közép- és emeltszintű nyelvi érettségi szóbeli feladatokat old meg;
közép- és emeltszintű nyelvi érettségi írásbeli feladatokat old meg;
az ismert nyelvi elemeket vizsgahelyzetben is használja;
az első idegen nyelvből sikeres érettségit tesz legalább középszinten.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK
−
−
−
−

Közép- és emeltszintű nyelvi érettségi feladatok megoldása
A szóbeli érettségi témaköreinek gyakorlása és egyéni szempontokból történő átgondolása
A folyamatos beszéd és gondolatkifejtés gyakorlása
Az emelt szintű érettségire készülők differenciált segítése.

TEVÉKENYSÉGEK

—
—
—
—
—
—

Vizsgafeladatok gyakorlása
Vizsgaszituációk gyakorlása
Szókincsfejlesztés az érettségi témakörökben
Vélemény összefüggő kifejtése spontán felmerülő, érettségihez kapcsolódó témakörökben
Viták az emelt szintű érettségi vizsga témaköreiben
Megadott szószámú szöveg írása az emelt szintű érettségi vizsga témaköreihez kapcsolódóan
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Nyelvi elemek és struktúrák az angol, mint első idegen nyelvre a 12. évfolyamon (a zárójelben
olvasható angol nyelvű kifejezések példák):
— feltételes mód kifejezése: third conditional, ’I wish’, ’if only’ (I would have done it if I had had
the time. I wish you were here. If only he could have helped me.)
— függő beszéd: statements, questions, requests, offers, orders, reporting verbs (She threatened
to leave me there. She asked me if she should leave. She asked me to take her home. She
offered to take me home. She told me to take him home.)
— vonatkozó névmások / mellékmondatok: relative pronouns and clauses (She’s a girl who can
sing really well. I won’t eat the banana which was on the floor.)
— közvetett kérdések: indirect questions (Could you tell me what the time is, please?)
— műveltetés kifejezése: causative (I have my hair cut every month.)
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