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4. évfolyam 

 KER- szintben nem megadható.  

 A tanuló tevékenyen részt vesz a célnyelvi tevékenységekben, követi a célnyelvi 

óravezetést, az egyszerű tanári utasításokat, megérti az egyszerű, ismerős kérdéseket, 

válaszol ezekre, kiszűri egyszerű, rövid szövegek lényegét, megérti a normál 

beszédüteműnél valamivel lassabb szóbeli nyelvi közlést. 

 Elmond néhány verset, dalt, kiszámolót, mondókát és néhány összefüggő mondatot 

önmagáról, minta alapján képes egyszerű párbeszédet folytatni társaival.  

 Ismert szavakat, rövid szövegeket elolvas és megért jól ismert témában helyes,az 

anyanyelvi beszélő számára is érthető hangsúlyozással képes felolvasni. 

 Megismerkedik az egy- és kétnyelvű szótárak használatával. 

 Tanult szavakat, ismerős mondatokat lemásol, minta alapján egyszerű, rövid 

szövegeket alkot. 

 Az ilyen jellegű szövegeket tudja tollbamondás alapján is leírni. 

 A tanuló produktív (aktív) szókincse kb. 300 lexikai egység, a receptív (passzív) 

szókincs ennek a fele. 

 

5.évfolyam (az emelt szint félkövér betűtípussal jelölve) 

 KER- szintben nem megadható. (A1-) 

Beszédértési készség: 

 A tanuló megérti és követi a tanár utasításait. (Kialakul a közös csoportnyelv.) 

 Felismeri és megérti új szövegkörnyezetben is a tanult szavakat, kifejezéseket. 

 Képes hosszabb szövegből - amelyben néhány ismeretlen szó is van- kiszűrni a fontos 

információkat megadott megfigyelési szempontok alapján. 

 Megért rövid, összefüggő szöveget a tanult témákban.  

 Egyszerű kívánságokat, kéréseket megfogalmaz. 

 Tud élményekről mesélni, ismert témákban párbeszédeket folytatni. 

 Tud egyszerű utasításokat adni, felszólítani. 

 

Beszédkészség: 

 A tanulók kiejtésében nincsenek megértést akadályozó hibák.  

 Tudja az adott idegen nyelv hangjait helyesen képezni, kiejteni, a tanult szavakat 

helyes kiejtéssel és hangsúllyal használni.  

 Törekszik a különböző mondattípusokat helyes hangsúllyal, kiejtéssel mondani.  

 A tanuló beszédritmusa közelít az anyanyelvi beszélő beszédritmusához. 

 Nem verbális eszközökkel (gesztusokkal, mimikával) is kíséri mondandóját.  

 Tud válaszolni a tanult témákkal kapcsolatban eldöntendő és kiegészítendő 

kérdésekre.  

 Képes párbeszédekben szerepeket eljátszani, a mintadialógust a korábban tanult nyelvi 

elemekkel ötvözni.  

 Beszédben helyesen alkalmazza a tanult nyelvi fordulatokat, kifejezéseket. 



 Memorizál és képestársaival közösen előadni feldolgozott rövid szövegeket, 

párbeszédeket, verseket, dalokat.  

 Képes a tanult nyelvi elemek alapján elvárható szinten - képeket leírni, képek alapján 

rövid történeteket elmondani, személyeket, állatokat, tárgyakat röviden jellemezni, 

tájékoztatást kérni és adni,a tanult témakörökben véleményt nyilvánítani, és azt 

megindokolni.  

 Tud önállóan, összefüggően, mintaszöveg alapján beszélni a tanult témákban, a 

gyakorolt szövegtípusokban.  

Olvasásértési készség: 

 Ismeri a különböző szövegtípusok jellemzőit. 

 Képes a tankönyv, a munkafüzet és a feladatlapok néma értő olvasására, az utasítások 

megértésére. 

 Megismer egy – egy, életkorának megfelelő tartalmat hordozó és ezen a nyelvi szinten 

íródott rövidebb autentikus vagy adaptált olvasmányt.  

 Képes tanári bemutatás vagy CD-ről való meghallgatás után ismert szavakat 

tartalmazó szöveget hangosan, helyes kiejtéssel és intonációval érthetően felolvasni.  

 Képes a szöveg lényegére, általános vagy speciális információkra irányuló olvasására, 

felismeri az egyszerűbb összetartozó lexikai egységeket.  

 Gyakorolja a nyelvi szintjének megfelelő szótárak használatát.  

 Képes megfelelő szó- és mondathangsúllyal tartalmilag tagoltan olvasni és a 

szöveghez kérdéseket feltenni. 

Íráskészség: 

 A tanuló képes a tanult szókincset és nyelvi szerkezetet tartalmazó szövegek diktálás 

utáni leírására. 

 Tud ismert hallott vagy olvasott szöveg alapján kérdésekre írásban egyszerű választ 

adni.  

 Tudja az egyszerű mondat szórendjét alkalmazni és egyszerű mondatokat logikai 

kapcsolatok alapján egybefűzni.  

 Tud egyszerű mondatokat hiányzó szavakkal kiegészíteni. 

 Tud egyszerű eseménysort önállóan leírni.   

 Tud minta, illetve megadott szempontok alapján különböző típusú rövid, egyszerűbb 

szövegeket írni.  

 Tud egyszerű meghívót, üdvözlőlapot, képeslapot írni. 

 Képes írásban bemutatkozni, rövid levelet írni. 
 A tanuló szókincse: 800 produktív (aktív) és 400 receptív (passzív) lexikai egység. 

 

6. évfolyam  (az emelt szint félkövér betűtípussal jelölve) 

 KER- szintben megadható: A1 

Beszédértés: 

 A tanuló megérti és végrehajtja a bonyolultabb utasításokat. 



 Megért összefüggő, a tanult témákkal kapcsolatos, kevés ismeretlen nyelvi elemeket 

tartalmazó nyelvi szöveget, azt tudja összefoglalni, lényegét kiemelni. 

 Megoldja a szöveggel kapcsolatos feladatokat.  

 Képes megállapítani a beszélő szándékát, érzelmeit az intonációból.  

 Megérti a korosztályának megfelelő tartalmú szövet átfogóan, valamint kifejleszti a 

szelektív hallás utáni értés technikáját autentikus hanganyagok segítségével.  

Beszédkészség: 

 Tudja a tanuló a tanult memorizált anyagot pontos kiejtéssel, hangsúllyal, intonációval 

és megfelelő beszédkészséggel elmondani.  

 Tud embereket, tárgyakat és helyeket egyszerűen jellemezni, képeket leírni.  

 Minta alapján képes rövid leírást adni, tud elmondani egyszerűen, de összefüggően 

eseménysort, tud beszélni a mindennapi életben vele, családjával és társaival 

történtekről, tud hasonlóságot és különbséget megállapítani.  

 Képes megjegyzéseket fűzni a látott vagy hallott eseményekhez, olvasott szöveghez.  

 A tanult szókincs és nyelvtani szerkezetek felhasználásával életszerű helyzetekben tud 

kérdezni, válaszolni, útbaigazítani, információt kérni és adni.  

 Képes mintapárbeszédeket más szituációkra kreatívan átalakítani.  

 Megértési problémáihoz segítséget, engedélyt, beleegyezést kér.  

 Tud egyszerű, rövidebb memoritereket elmondani, előadni.  

 Képes megértetni magát számára ismeretlen, anyanyelvi személlyel. 

 Tudja alkalmazni a tanult udvariassági, társalgási fordulatokat.  

 Ismert és tárgyalt témákban rövid párbeszéd lefolytatására képes. 

Olvasásértési készség: 

 Tud érthetően, jó intonációval, jó ritmusban szöveget felolvasni.  

 Képes az olvasott szöveggel kapcsolatos egyszerű feladatokat megoldani. 

 Képes az olvasott szöveg lényeges elemeit az elvárható nyelvi szinten néhány 

mondatban idegen nyelven is összefoglalni.  

 Gyakorolja továbbra is az egy- és kétnyelvű szótárak használatát. 

 Megismerkedik a különféle szövegtípusokkal és képes ezeket használni a mindennapi 

életben is. (pl.: étlap, recept, utcai feliratok, hirdetések) 

 Tudja az egyes ismeretlen szövegrészek jelentését a szövegösszefüggésekből 

kikövetkeztetni.  

 Felismeri a tanult nyelvi elemeket, szerkezeteket ismeretlen szövegben. 

 Próbálkozik minél több autentikus szöveg olvasásával és megértésével.  

 A nyelvtanilag és lexikailag ismert szövegeket folyékonyan olvassa. 

 A kérdésekre adott válasszal bizonyítja a szövegértést. 

Íráskészség: 

 A tanuló tud jó helyesírással tollbamondás után ismert nyelvtani elemekből és 

szókincsből álló szöveget leírni.  

 Tud nyelvi modell alapján önállóan egyszerűbb eseménysort, valamint folyamatokat 

leírni, több mondatból álló különböző típusú hosszabb (kb. 80 – 120 szó) szöveget 

alkotni. (pl.: párbeszéd, leírás, elbeszélés)  

 Minta alapján tud különböző szövegtípusokat írni. (pl.: hirdetés, meghívó, kérdőívek, 

üzenet, stb..)  



 A formai sajátosságok figyelembevételével tud képeslapot, rövid baráti levelet 

megfogalmazni, illetve különböző szövegtípusok írása során megfelelő stiláris 

eszközöket alkalmazni.  

 Képes álláspontját írásban is közölni. 

 SMS, e-mail írására képes. 
 A tanuló szókincse: 1000 produktív (aktív) és 500 receptív (passzív) lexikai egység . 

 

 

 

 

Általános minimum követelmények a 6. évfolyam (az országos idegen nyelvi mérés 

alapkövetelményeihez igazodva) 

 

 

Tartalom Nyelvhelyesség Folyamatosság Interakció Koherencia 

 

Alapvető 

mintamondatokat 

használ 

begyakorolt  

szavakkal és 

kifejezésekkel, 

néhány szóval, 

kevés 

információval, 

egyszerű 

mindennapi 

szituációban. 

 

Helyesen 

használ 

egyszerű 

szerkezeteket, 

de még 

rendszeresen 

elkövethet 

alapvető 

hibákat. 

 

Megérteti 

magát rövid 

mondatokkal, 

tarthat szünetet, 

hogy 

újrakezdje és 

újra 

fogalmazza 

gondolatait. 

 

Egyszerű és 

rutinszerű nyelvi 

helyzetekben tud 

kommunikálni. 

Számára 

ismeretlen 

helyzetekben 

még bizonytalan 

lehet, sok 

mindent megért. 

 

Képes 

gondolatait 

összefűzni, és 

ez által a 

dolgokhoz 

való 

viszonyulását 

kifejezni. 

 

 

7.évfolyam (az emelt szint félkövér betűtípussal jelölve) 

 KER- szintben megadható: A1+ 

 

Hallott szöveg értése:  

 A tanuló megérti az utasításokat, azokra cselekvéssel válaszol.  

 Megért ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kéréseket, kérdéseket, 

eseményeket.  

 Kiszűr ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szövegből fontos információkat.  

 Ismert nyelvi eszközökkel, egyszerű mondatokban megfogalmazott szöveg lényegét 

megérti.  

 Képes ismeretlen nyelvi elemek jelentését ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott 

szövegből kikövetkeztetni.  

 



 

 

Beszédkészség:  

 A tanuló ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre egyszerű 

szerkezetekbe rendezett mondatokban válaszol.  

 Megfogalmaz egyszerű mondatokban közléseket. 

 Önállóan megfogalmazott kérdéseket tesz fel. 

 Önállóan beszélgetést kezdeményez, befejez.  

 Megértési probléma esetén segítséget kér.  

 Egyszerű párbeszédekben vesz részt.  

 Eseményeket mesél el. 

 Hétköznapi témákról beszélgetést folytat. 

 Saját gondolatait szóban kifejezi. 

Olvasott szöveg értése:  

 A tanuló ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szöveget elolvas. 

 Megtalál ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szövegben fontos információkat.  

 Ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, egyszerű mondatokból álló szöveg 

lényegét megérti.  

 Megért egyszerű képekkel illusztrált szöveget.  

 Kikövetkezteti ismeretlen nyelvi elemek jelentését ismert nyelvi elemek segítségével 

megfogalmazott szövegben.  

 Ismeretlen irodalmi vagy tényközlő szöveget értelmes, helyes tempóban és 

hangsúllyal elolvas. 

Íráskészség:  

 A tanuló képes helyesen leírniismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szöveget.  

 Képes megfogalmazni egyszerű közléseket és kérdéseket írásban.   

 Egyszerű strukturált szöveget (baráti üzenet, üdvözlet) képes létrehozni. 

 Képes ismert szerkezetek felhasználásával tényszerű információt közvetítő 

szöveget írni. 

 Helyesen alkalmazza a módbeli segédigéket. 
 A tanuló szókincse: 1400 produktív (aktív) és kb. 500 receptív (passzív) lexikai 

egység. 

 

8. évfolyam: (az emelt szint félkövér betűtípussal jelölve) 

A hallott szöveg értése:  

 A tanuló megért hosszabb, mindennapi témákról szóló, ismeretlen nyelvi anyagot, 

összefüggő szövegeket, párbeszédeket, azokra képes adekvát válaszokat adni.  

 Egyre nagyobb önállósággal kiszűri a hallott szövegek lényegét, megtalálja a 

részinformációkat autentikus szövegekben is.  



 Képes alkalmazni az elsajátított, megértést elősegítő kompenzációs stratégiákat.  

 Tudja követni tanára egynyelvű óravezetését, árnyaltabb információit. 

 Ismeretlen nyelvi elem jelentését jórészt ismert nyelvi eszközökkel 

megfogalmazott szövegből kikövetkeztetni. 

 Ismert nyelvi elemek segítségével megfogalmazott szövegben képes a lényeges 

információt a lényegtelentől elkülöníteni. 

Beszédkészség:  

 A tanuló tud a rendelkezésére álló nyelvi eszközök segítségével a tanult témákhoz 

kapcsolódó és a mindennapi életben előforduló beszédhelyzetekbe bekapcsolódni, 

spontán kérdéseket feltenni, személyes tartalmakat is hordozó közléseket 

megfogalmazni, aktuális történéseket egyszerű formákban elmesélni.  

 Tud a tanultakra épülve anyanyelvűekkel is életszerű beszélgetést kezdeményezni, 

fenntartani, befejezni.  

 A tanuló beszéde egyre fokozódó mértékben közelít az élőbeszéd normáihoz.  

 Képes idegen nyelven kapcsolatot teremteni, kívánságot kifejezni, tájékoztatást 

adni. 

 Fenntartja a beszélgetést, új témát kezdeményez. 

 Képes az állásfoglalását kifejezni. 

 Érthetően beszél. 

Olvasott szöveg értése:  

 A tanuló képes tudásszintjének megfelelő összefüggő, szerkesztett szövegekről 

átfogóképet alkotni, speciális információkat kikeresni, autentikus szövegekből a 

számára szükséges és hasznos szövegelemeket elkülöníteni, ezeket kreatív módon 

felhasználni. 

 Tudja a számára ismeretlen szövegelemek jelentését begyakorolt olvasási stratégiák 

alkalmazásával feltárni.  

 Tudja helyesen megválasztani a különböző szövegtípusoknak megfelelő olvasási 

technikákat. 

 Képes az olvasottakhoz kapcsolódóan komplex feladatokat önállóan is megoldani. 

 Szótár segítségével egyszerű, autentikus szövegeket önállóan lefordítani.  

 A szövegeket érthető, értelemszerű hangsúlyozással, folyékonyan olvassa. 

 Képes beszámolni és véleményt nyilvánítani olvasmányélményeiről. 

Íráskészség: 

 A tanuló gondolatait képes a szövegszerkesztés szabályainak megfelelően, 

mondatkohéziós eszközök segítségével hosszabb szövegeket, egységeket 

összekapcsolni és helyesen leírni (elbeszélés, leírás, jellemzés, beszámoló).  

 A hallottakkal, olvasottakkal kapcsolatban véleményét önállóan képes írásban is 

megfogalmazni. 

 Képes általánosabb érvényű mondanivalót tartalmazó, nyelvi anyagában fokozatosan 

gazdagodó baráti levél írására a formai követelmények alkalmazásával.   

 A tanuló szókincse: 1600 aktív és 600 passzív lexikai egység. 

 Saját gondolatait írásban képes kifejezni. 

 Tud rövid magánlevelet írni, ismeri és alkalmazza a tartalmi és formai jegyeket. 



Általános minimum követelmények a 8. évfolyam (az országos idegen nyelvi mérés 

alapkövetelményeihez igazodva) 

 

 

Tartalom Nyelvhelyesség Folyamatosság Interakció Koherencia 

 

Összetettebb 

mondatokat, 

szövegeket 

használ ismert  

szavakkal és 

kifejezésekkel, 

több szóval, több 

információval, 

mindennapi 

helyzetekben. 

 

Helyesen 

használ 

strukturáltabb 

szerkezeteket, 

alapvető 

hibákat már 

nem követ el. 

 

Megérteti 

magát 

hosszabb 

mondatokkal, 

szövegekkel, 

önállóan 

megfogalmazza 

és kifejezi 

gondolatait. 

 

Önállóan 

beszélgetést 

kezdeményez, 

képes mesélni. 

Számára 

ismeretlen 

helyzetekben is 

biztosan kifejezi 

véleményét, sok 

mindent megért. 

 

Képes 

gondolatait 

összefűzni, és 

ez által a 

dolgokról 

véleményét 

kifejezni, 

kérdéseket 

megfogalmazni. 

 

 

 

 


