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ANGOL NYELV 
9/AJTP évfolyam 

 

 

Heti 6 óra  

Tematikai egységekre 170 óra 

Ismétlés, számonkérés 10 óra 

Szabadon felhasználható órakeret 24 óra 

összesen 204 óra 

 

 

A NAT megfogalmazásának megfelelően az idegen nyelvek 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 boldoguláshoz a 

munkaerőpiacon; a nemzetközi kommunikációba történő bekapcsolódáshoz; saját és más 

kultúrák értékeinek megértéséhez és megbecsüléséhez. 

Az Arany János Tehetséggondozó Program sikerének egyik kulcsa a nyelvtanítás 

hatékonysága, eredményessége. Részben azért, mert az idegen nyelvek tudása felértékelődött, 

a műveltség fontos részévé vált, így javítja a továbbtanulási (később munkavállalási és 

mobilitási) feltételeket, másrészt a hátrányos helyzetű, sok esetben kistelepüléseken élő 

gyerekek valószínűleg ezen a területen szenvedték el az általános iskolai évek alatt a 

legnagyobb lemaradást az alacsony óraszámok, vagy a nem megfelelően képzett tanárok miatt. 

A szociálisan és anyagilag hátrányos helyzetű családok sem tudtak megfelelő motiváló hátteret 

nyújtani az idegen nyelv tanulásának ösztönzésére. 

A nyelvi órákon a tanuló elsajátítja azokat a nyelvi elemeket, melyek az írott és beszélt 

nyelv kohézióját biztosítják, és megtanulja az interakció szabályait. Fontos, hogy kialakuljon 

az önművelés igénye, és a gyerekeknek minél több lehetősége nyíljon önálló feladatmegoldásra. 

Ezért nélkülözhetetlen, hogy a tanuló megismerje és használni tudja az ehhez szükséges 

forrásokat: szótárakat, gyakorlókönyveket, elektronikus anyagokat. 

Törekedni kell arra, hogy a tanuló a való élethez közel álló, érdekes feladatokban, 

tevékenységekben vegyen részt. Használjunk minél több autentikus anyagot. Az órai 

kommunikáció célnyelven történjen, a tevékenységek legyenek változatosak (frontális, 

csoportos, páros munka, projektfeladatok). A szituációs gyakorlatokon keresztül 

problémahelyzetekkel és különböző megoldási módokkal ismerkedik meg a tanuló, melyeken 

keresztül választ kap lényegi kérdésekre, életvezetési problémákra is. A nyelvi csoportban 

végzett munka segíti közösségi beilleszkedésüket, fejlődik önismeretük és ezzel együtt az 

önkontroll is.  

A célnyelvi műveltség és interkulturális kompetencia mellett alakuljon ki a tanulókban 

a közösséghez való tartozás és a hazaszeretet érzése. A diákok ismerjék hazájuk sokszínű 

kultúráját és ezt legyenek képesek a tanult idegen nyelven közvetíteni. Legyen kiemelt szerepe 

az aktív részvételre építő tanítás- és tanulásszervezési eljárásoknak. Ösztönözzük a tanulókat 

arra, hogy véleményüket elmondják. Fejlesszük vitakészségüket. Ezeknél a feladatoknál a 

kreativitást és az aktivitást helyezzük előtérbe és ne a pontos nyelvi kifejezőkészséget. A 

nyelvtanítás folyamatában jelentős szerepet kap az önismeret és önkontroll. Hozzá kell segíteni 

a tanulókat, hogy önismeretük fejlődjön, énképük gazdagodjon. Ezeket szükséges folyamatosan 

erősíteni, hogy saját fejlődésüket, sorsukat maguk tudják alakítani.  

A segítő magatartás, az együttműködés, a problémamegoldás és az önkéntes 

feladatvállalás ösztönzése elengedhetetlen a hatékony csoportmunka kialakításában. 

Tudatosítani szükséges a tanulókban, hogy ha a lemaradóknak segítenek, maguk is fejlődnek, 
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nyelvi készségeik javulnak. A tanulócsoportok (párok) megszervezése növeli az egymás iránti 

felelősség kialakulását. A nyelvtanításban a szituációs feladatokban jó lehetőség nyílik ennek 

gyakorlására. 

A nyelvtanítás során a szituációs feladatok kiváló lehetőségeket nyújtanak az okos 

gazdálkodás képességének kialakítására. Fontos cél, hogy a tanulók a globális nyilvánosság 

felelős résztvevőivé váljanak. Érteniük szükséges a média nyelvét. A hallott szövegértés 

fejlesztése során – rádió- és tv-műsorok – lehetőség nyílik arra is, hogy a média bizonyos 

hatásait is megismerjék. 

A nyelvtanulás iránti motiváció felkeltése és fenntartása mellett a nyelvtanárnak kiemelt 

feladata, hogy útbaigazítást adjon a tananyag elsajátításához, ugyanakkor az önálló tanulást is 

elősegítse. Az első évben meg kell tanítani és be kell gyakoroltatni a hatékony nyelvtanulási 

technikákat, nagy hangsúlyt helyezve a csoportos tanulás módszereire, a kooperatív munkára, 

az emlékezet erősítésére és a célszerű rögzítési módszerek kialakítására.  

Az információforrások területén a digitális programokkal és a szótárhasználattal is 

szükséges megismertetni a tanulókat. 

A nyelvtanulás iránti pozitív attitűd kialakítása és fenntartása lényeges elem, hiszen 

jelentősen hozzájárul az egyén kulturális sokszínűségre való nyitottságának, a sokféleség 

tiszteletben tartásának kialakításában. 

Az idegen nyelvi kommunikáció fejlesztése alapvetően magában foglalja a nyitottságra 

való törekvést és az interkulturális érdeklődés hangsúlyozását. A nyelvtanítás sok lehetőséget 

kínál az európai társadalmak megismerésére, a nemzeti és európai identitás kapcsolatának 

megértésére. 
 

9. AJTP 

TANKÖNYV(EK): 

Solutions Elementary Third Edition/Solutions Pre-Intermediate Third Edition 

Tematikai egységekre 170 óra 

Ismétlés, számonkérés 10 óra 

Szabadon felhasználható órakeret 24 óra 

összesen 204 óra 

 

 

 

Tematikai egység Személyes vonatkozások, család 
Órakeret 

20 óra 

Előzetes tudás Célnyelvi alapszókincs, alapismeretek. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Szóbeli közlés és interakció gyakoroltatása: bemutatkozás, üdvözlés. 

Írásbeli közlés gyakoroltatása: személyi adatok közlése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

– A tanuló életrajza, életének fontosabb eseményei, 

– saját jellemzése, 

– családi kapcsolatok, 

– mindennapos teendők, 
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– személyes tervek. 

Nyelvi elemek: cselekvés, történés, létezés kifejezése, az alapvető igeidők, a birtoklás 

kifejezése, mennyiségi viszonyok kifejezése, számlálhatóság. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Család, személyi adat. 

 

 

Tematikai egység Ember és társadalom 
Órakeret 

20 óra 

Előzetes tudás Anyanyelvi ismeretek, alapszókincs. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Beszédkészség fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

– Mások külső, belső jellemzése, 

– barátok, baráti kör, 

– kapcsolatok a kortársakkal, felnőttekkel, 

– családi ünnepek, 

– öltözködés, divat, 

– vásárlás és szolgáltatások. 

Nyelvi elemek: minőségi viszonyok kifejezése: melléknévfokozás. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Élelmiszer, ár, szupermarket, bolt, piac, mindennapi/ hétvégi bevásárlás, 

bevásárlólista, interakció, ruházat, öltözködési norma, divat. 

 

 

Tematikai egység Környezetünk 
Órakeret 

20 óra 

Előzetes tudás Anyanyelvi ismeretek. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Valós helyzetben, adekvát közlési formában a témák bemutatása.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

– Az otthon, 

– a lakóhely és környéke, 

– városi és vidéki élet, 

– növények és állatok a környezetünkben, 

– időjárás. 

Nyelvi elemek: térbeli, időbeli viszonyok kifejezése, modalitás, gerund és infinitive. 

Kulcsfogalmak Ház, lakás, lakberendezés, helyiség, házimunka, modalitás.  
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Tematikai egység Az iskola 
Órakeret 

20 óra 

Előzetes tudás Az iskola mint a nevelés-oktatás színtere, közvetítője. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Valós helyzetben, adekvát közlési formában a témák bemutatása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

– Saját iskola bemutatása, 

– órarend, tantárgyak, 

– tanulmányi munka, 

– érdeklődés. 

Nyelvi elemek: modalitás: képességek kifejezése, szövegösszetartó eszközök. 

Kulcsfogalmak Iskolarendszer, iskolatípus, osztály- és szaktanterem, tanár, tantárgy, 

órarend, diákélet, diáknap, diáksport, iskolai ünnep, szünidő, számnév.  

 

 

 

Tematikai egység A munka világa 
Órakeret 

15 óra 

Előzetes tudás Anyanyelvi ismeretek, munkatevékenységgel kapcsolatos alapszókincs 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Valós helyzetben, adekvát közlési formában a témák bemutatása.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

– Diákmunka, 

– tervek. 

Nyelvi elemek: a valószínűség egyszerűbb kifejezése. 

Kulcsfogalmak Élethosszig tartó tanulás, tudatos jövőtervezés, nemzeti öntudat. 

 

 

Tematikai egység Életmód 
Órakeret 

15 óra 

Előzetes tudás Anyanyelvi ismeretek. Az étkezés szabályai. 

Az emberi test felépítése, fontosabb életjelenségek. Betegségtünetek. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Célnyelvi ország étkezési kultúrájának megismerése. A jó és rossz 

közérzet kifejezése, testi panaszok megnevezése; gyógyítási-gyógyulási 

folyamatok ismerete. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

– Napirend, 



 

5 

 

– étkezés, 

– gyakori betegségek. 

Nyelvi elemek: igeidők differenciáltabb használata, modalitás, udvariasság kifejezése. 

Kulcsfogalmak Fogás, evőeszköz, ételkészítési eljárás, étkezési norma, ételrecept, 

hozzávaló, étkező, menza, étterem, pizzéria; modalitás, igeszemlélet. 

 

 

Tematikai egység Szabadidő, művelődés 
Órakeret 

15 óra 

Előzetes tudás Szabadidős tevékenységek, lehetőségek. A tervezés szerepe az 

individuális döntésekben. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A szabadidős tevékenységek megnevezése, a napirend, a hobbi szerepe 

és helye a mindennapokban. Az alternatív javaslatok közötti 

mérlegeléssel a döntésképesség fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

– Hobbik, 

– színház, mozi, 

– sport, 

– olvasás, tv, 

– számítógép. 

Nyelvi elemek: gerund és infinitive formák, clauses. 

Kulcsfogalmak Médiatudatosság, hobbi, olvasás, színház, mozi, koncert, zenehallgatás, 

disco, sportkör, születésnap, ajándék, vendégség, interakció, modalitás. 

 

 

Tematikai egység Utazás, turizmus 
Órakeret 

20 óra 

Előzetes tudás A helyes, udvarias közlekedés szabályai. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Aktivizálható kommunikatív tudás biztosítása utazással kapcsolatos 

információkéréshez. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

– Közlekedési eszközök, 

– nyaralás megszervezése, 

– nyaralás. 

Nyelvi elemek: simple if mondatok, szövegkohéziós elemek. 

Kulcsfogalmak Járműforgalom, udvariasság, tájékozódás, menetrend, jegyváltás, 

ellenőrzés, szabály, elővigyázatosság. 
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Tematikai egység Tudomány és technika 
Órakeret 

15 óra 

Előzetes tudás Ismeretek az internetről történő információszerzésről. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Használható tudás biztosítása az eszközök angol nyelven történő 

használatához. Az információ mérlegelő befogadásának megalapozása, 

erősítése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

– Egyszerűbb technikai eszközök a mindennapi életben (mobiltelefon), 

– számítógép (előnyök és hátrányok, funkciók). 

Kulcsfogalmak Technika, információ, média, kommunikáció. 

 

 

Tematikai egység Gazdaság 
Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás 
Vásárlás, fizetés alapszókincse 

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A családi gazdálkodás, pénzbeosztás, a tudatos fogyasztás fontossága 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

– Vásárlással, szolgáltatásokkal kapcsolatos interakciók 

– Internetes vásárlás, biztonsági kérdések 

– Pénzköltés, beosztás 

Kulcsfogalmak Vásárlás, fizetés(formái), tudatos fogyasztás, informatikai biztonság 

 

 

 

 

Tematikai egység Félévi és év végi rendszerezés, számonkérés 
Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás A tanult témakörök szókincse, nyelvtani alapismeretek. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Rendszerezés, begyakorlás, vizsgaszituáció kezelés, stressz tűrés 

fejlesztés  

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Nyelvi elemek: alapvető igeidők használata, prepozíciók ismerete, egyes és többes szám, 

számlálhatóság, fokozás, néhány segédige használata (can, would, must, should), 

vizsgahelyzetben való teljesítés 
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Kulcsfogalmak 
 

 

 

Tematikai egység Szabadon felhasználható órakeret 
Órakeret 

20 óra 

Előzetes tudás A tanult témakörök szókincse, nyelvtani alapismeretek. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Gyakorlás, rugalmasság, az idegennyelvi tudás gyakorlati felhasználása 

Kulcsfogalmak 
 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a 

ciklus végén 

A tanuló tisztában van a nyelvtanulás céljával és jelentőségével, ismeri a 

nyelvtanulás folyamatát. 

Megérti a leggyakoribb beszédfordulatokat, hatékonyan részt tud venni 

problémamegoldó szituációkban. Másokról tud véleményt alkotni és 

egyszerűen megindokolni (írásban és szóban). Elkövet alapvető nyelvtani 

hibákat, de a kommunikáció hatékonysága ezt ellensúlyozza. Szókincse 

elegendő a hatékony kommunikációhoz, de sokszor leegyszerűsíti 

mondanivalóját, illetve elkerülő stratégiákat alkalmaz. 

Képes ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kéréseket, kérdéseket, 

közléseket, eseményeket megérteni, ismert nyelvi eszközökkel 

megfogalmazott szövegből fontos információt kiszűrni, ismeretlen 

nyelvi elem jelentését ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott 

szövegből kikövetkeztetni, egyszerű mondatokban közléseket 

megfogalmazni, kérdéseket feltenni, eseményeket elmesélni, érzelmeket 

kifejezni, megértési problémák esetén segítséget kérni, egyszerű 

párbeszédben részt venni. 

Megérti a szövegek lényegét, illetve információkat tud adott szempontok 

szerint gyűjteni. Megérti a leggyakoribb beszédfordulatokat és az 

egyszerűbb rádió- és mozgóképes műsorokat. Egyszerű, de néhány 

összefüggő mondatban elmondja a véleményét. Írásban képes egyszerű 

érvelésre és rövid, természettel kapcsolatos leírásokra. Alapvető nyelvtani 

hibákat követ el, de a gyakran használt, begyakorolt szerkezetek 

biztosítják a kommunikáció hatékonyságát. 

Valós helyzetekben akár anyanyelvi beszélőt nagy vonalakban megért. 

Az alapvető célnyelvi kulturális információkkal rendelkezik, ezt a 

gyakorlatban alkalmazni is tudja. Kéréseket, utasításokat írásban is tud 

adni. 
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Az AJTP program tanulói a 9. évfolyam végére a tematikában szereplő nyelvtani fogalmakat, 

beszédfordulatokat elsajátítja.  

A továbbhaladás feltételei  

a) hallott szöveg értése: kb. 100 szavas szöveg lényegének megértése, fontos információk 

kiszűrése, a lényegtelentől való megkülönböztetése, ismeretlen nyelvi elemek jelentésének 

kikövetkeztetése. A tanuló megérti az utasításokat, azokra cselekvéssel válaszol. 

 

b) beszédkészség: A tanuló egyszerű közléseket fogalmaz meg, a jórészt ismert nyelvi 

eszközökkel megfogalmazott kérdésekre egyszerű struktúrákba rendezett mondatokban 

válaszol, kérdéseket tesz fel, eseményeket mesél el, megértési probléma esetén segítséget kér, 

részt vesz egyszerű párbeszédben, fenntartja a beszélgetést, pl. új témát kezdeményez. 

 

c) olvasott szöveg értése: A tanuló jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, kb. 100 

szavas nyelvi szöveget elolvas, a szöveg kényegét megérti, a fontos információkat megtalálja, 

a lényegest a lényegtelentől elkülöníti, az ismeretlen nyelvi elemek jelentését kikövetkezteti.  

  

d) íráskészség: A tanuló jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szöveget helyesen 

leír, egyszerű közléseket és kérdéseket írásban megfogalmaz, ismert struktúrák 

felhasználásával tényszerű információt közvetítő, kb.50 szavas szöveget ír, üzenetet, 

üdvözletet, baráti levelet, jellemzést, beszámolót hoz létre. 

 

 
Az értékelés formái: 

• szóbeli: párbeszédek, szituációs gyakorlatok, képek verbalizálása, 

memoriterek, témakörök szókincse, hallott és beszélt szövegértés 

ellenőrzése 

• írásbeli, mely főleg ösztönző-formáló (formatív) értékelés; 

nyelvhelyességet, nyelvhasználatot mérő rövid terjedelmű feladatok, 

egy-egy témakör lezárásaként témazáró dolgozat, projektmunka, 

poszterek, írásbeli műfajok (levél, e-mail, képeslap, blog, cikk, interjú 

stb.), olvasott és írott szövegértés ellenőrzése. 

 

Az írásbeli és szóbeli beszámoltatások alapelvei: 

• a tanulók életkori sajátosságainak figyelembe vételével történjenek (feladattípusok, 

terjedelem), 

• tükrözzék az osztályok és az egyes tanulók esetében is a differenciálás elvét, 

• az értékelés pozitívumokat kiemelő, segítő hatású legyen, 

• az írásbeli beszámoltatások ne kerüljenek nyomasztó túlsúlyba a szóbeli 

beszámoltatások rovására. Különösen ügyelni kell erre az idegen nyelv esetében, 

amelynél a tantárgy jellege megköveteli, hogy a kommunikatív készségeket és 

képességeket a tanuló megmutassák; 

• legyenek rendszeresek: tanév eleji, évközi év végi felméréseknél, méréseknél 

valamint a témazáró dolgozatoknál bejelentettek, 

• a dysgraphiás gyerekek kapjanak szóbeli lehetőséget a beszámolásra, illetve az ő 

írásbeli munkájukat egyénileg értékeljük (a Nevelési Tanácsadó által vizsgált 

esetekben), 

• a feladatok legyenek változatosak, gondolkodtatóak, egyértelműek, érdeklődést 

felkeltők, 
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• a feladatok a tanult ismeretekre épüljenek - a begyakorolt, kifejlesztett készségeket 

kérjék számon, 

• tantárgytól függetlenül fontos a szép, helyes beszéd tanítása, a kifejezőkészség, az 

előadói készség fejlesztése. 

 Az írásbeli és szóbeli beszámoltatások célja:  

• adjanak hiteles, átfogó képet a tanulók ismereteiről, jártasságaik és készségeik 

kialakulásának mértékéről; tegyék lehetővé ezek szaktanári értékelését, 

• igazolják vissza a tanulót érintő pedagógiai folyamat eredményét vagy 

eredménytelenségét; alapozzák meg az esetleg szükséges kiigazításokat. 

 Az írásbeli és szóbeli beszámoltatások rendje 

• A tananyag feldolgozásában a kiemelten fontos részek elsajátításának 

ellenőrzésekor 

• egy-egy témakör összefoglalása után 

• félévi vagy év végi ütemezéssel 

Az írásbeli és szóbeli beszámoltatások formái 

• egyéni  

• csoportos 

• iskolai munkán alapuló/ otthoni munkán alapuló 

Az írásbeli és szóbeli beszámoltatások módszerei: 

• igaz-hamis állítás 

• hibás állítások javítása 

• TOTÓ 

• szöveg kiegészítése 

• feleletválasztás 

• mondat-kiegészítés 

• fogalmazás 

• levélírás 

• e-mail írása 

• szódolgozat 

• témazáró dolgozat 

• teszt 

• rövid, egy-egy anyagrészt átfogó tudáspróba 

• röpdolgozat 

• feladatlap 

• felelet 

• képleírás 

 


