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ÉLŐ IDEGEN NYELV

I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY
B) TÉMAKÖRÖK
Az érettségi vizsga tartalmi részét az alább felsorolt témakörök képezik, azaz a feladatok
minden vizsgarészben tematikusan ezekre épülnek. Ez a lista az érettségi vizsga általános
követelményeiben felsorolt témakörök részletes kifejtése közép- és emelt szintre. A lista nem
tartalmaz külön országismereti témakört, mert ennek elemei a többi témakörben előfordulnak.
A középszinten felsorolt témakörök az emelt szintre is érvényesek.
VIZSGASZINTEK
K özépszint (B1)

1. Személyes vonatkozások,
család

Em elt szint (B2)

A vizsgázó személye, életrajza,
életének fontos állomásai
(fordulópontjai)

A család szerepe az egyén és a
társadalom életében

Családi élet, családi kapcsolatok

Családi munkamegosztás, szerepek a
családban, generációk együttélése

A családi élet mindennapjai, otthoni
teendők
Személyes tervek
2. Ember és társadalom
A másik ember külső és belső
jellemzése
Baráti kör

A tizenévesek világa: kapcsolat a
kortársakkal, felnőttekkel
Női és férfi szerepek
Ünnepek, családi ünnepek
Öltözködés, divat
Vásárlás, szolgáltatások (posta)

Az emberi kapcsolatok minősége,
fontossága (barátság, szerelem,
házasság)
Lázadás vagy alkalmazkodás; a
tizenévesek útkeresése
Előítéletek, társadalmi problémák és
azok kezelése
Az ünnepek fontossága az egyén és a
társadalom életében
Az öltözködés mint a társadalmi
hovatartozás kifejezése
A fogyasztói társadalom, reklámok
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Hasonlóságok és
emberek között

különbségek

az

Társadalmi viselkedésformák

3. Környezetünk
- Az otthon, a lakóhely és környéke (a
lakószoba, a lakás, a ház bemutatása)
A lakóhely nevezetességei,
szolgáltatások, szórakozási lehetőségek

A lakóhely és környéke fejlődésének
problémái

A városi és a vidéki élet
összehasonlítása

A természet és az ember harmóniája

s

Növények és állatok a
környezetünkben
Környezetvédelem a szűkebb
környezetünkben: Mit tehetünk
környezetünkért vagy a természet
megóvásáért?
Időjárás

A környezetvédelem lehetőségei és
problémái

- Iskolatípusok és iskolarendszer
Magyarországon és más országokban

4. Az iskola

Saját iskolájának bemutatása
(sajátosságok, pl. szakmai képzés,
tagozat)
Tantárgyak, órarend, érdeklődési kör,
tanulmányi munka
A nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe,
Hasonló események és hagyományok
fontossága
külföldi iskolákban
Az iskolai élet tanuláson kívüli
eseményei, iskolai hagyományok
5. A munka világa
Diákmunka, nyári munkavállalás
Pályaválasztás, továbbtanulás
munkába állás
6. Életmód

A munkavállalás körülményei,
lehetőségei itthon és más országokban,
divatszakmák
vagy

Napirend, időbeosztás

A kulturált étkezés feltételei, fontossága

Az egészséges életmód (a helyes és a
helytelen táplálkozás, a testmozgás
szerepe az egészség megőrzésében,
testápolás)
Étkezési szokások a családban

A szenvedélybetegségek

Ételek, kedvenc ételek

Az étkezési szokások hazánkban és más
országokban
Ételspecialitások hazánkban és más
országokban

Étkezés iskolai menzán, éttermekben,
gyorséttermekben
Gyakori betegségek, sérülések, baleset
Gyógykezelés (háziorvos, szakorvos,
kórházak)

A gyógyítás egyéb módjai

Hatályos 2017. január 1-jétől.

Szabadidős elfoglaltságok, hobbik
7. Szabadidő, művelődés,
szórakozás
Színház, mozi, koncert, kiállítás stb.

A szabadidő jelentősége az ember
életében
A művészet szerepe a mindennapokban

Sportolás, kedvenc sport, iskolai sport

Szabadidősport, élsport, veszélyes
sportok

Olvasás, rádió, tévé, videó, számítógép,
internet

A könyvek, a média és az internet
szerepe, hatásai

Kulturális események
8. Utazás, turizmus
A közlekedés eszközei, lehetőségei, a
tömegközlekedés
Nyaralás itthon, illetve külföldön

A motorizáció hatása a környezetre és a
társadalomra

Utazási előkészületek,
egy
utazás megtervezése,
megszervezése
Az egyéni és a társas utazás előnyei és
hátrányai

Az idegenforgalom jelentősége

Népszerű tudományok, ismeretterjesztés
A technikai eszközök szerepe a
mindennapi életben

A tudományos és technikai fejlődés
pozitív és negatív hatása a társadalomra,
az emberiségre
Üzleti világ, fogyasztás, reklámok

9. Tudomány és technika

Családi gazdálkodás

10. Gazdaság

Pénzkezelés a célnyelvi országokban
A pénz szerepe a mindennapokban
Vásárlás, szolgáltatások (pl. posta, bank)

C) KOMMUNIKÁCIÓS HELYZETEK ÉS SZÁNDÉKOK
1. Kommunikációs helyzetek
A vizsgázó az alábbi kommunikációs helyzetekben, illetve szerepekben nyilatkozhat meg
szóban, illetve írásban mindkét szinten.
Hely zet

Szer ep

Áruhá zban, üzletben, piacon

v evő

Család ban, családnál, baráti körben

v endéglátó, vendég

Éttere mben, kávéházban, vendéglőben

v endég, egy társaság tagja

H ivatalokban, rendőrségen

ü gyfél, állampolgár
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I fjúsági szálláson, campingben, panzióban, szállodában

v endég

Iskol ában

t anuló, iskolatárs

K ulturális intézményben, sportlétesítményben, klubban

v endég, látogató, egy társaság tagja

Országha táron

t urista

Orvos nál

b eteg, kísérő

Szolgáltató egységekben (fodrász, utazási iroda,
jegyiroda, benzinkút, bank, posta, cipész, gyógyszertár
stb.)
Szüni dei munkahelyen

ü
gyfél
m unkavállaló

Tájék ozódás az utcán, útközben

h elyi lakos, turista

Tele fonbeszélgetésben

h ívó és hívott fél

Tömegközlekedési eszközökön (vasúton,
villamoson, taxiban, repülőn, hajón)

buszon,

u tas, útitárs

2. A kommunikációs szándékok listája
A táblázat azon kommunikációs szándékokat tartalmazza, amelyek nyelvi megvalósítása a
középszintű vizsgán elvárható. Az egyes kommunikációs szándékokhoz a teljesség igénye
nélkül gyűjtöttük a példákat.
A két szint között mennyiségi és minőségi különbség van. Emelt szinten a vizsgázónak a
középszint követelményeihez képest több kommunikációs szándékot kell nyelvileg
megvalósítania, valamint árnyaltabban és igényesebben kell kifejeznie magát. Az utolsó
csoportban található kommunikációs stratégiák felsorolása nem teljes, csak ajánlásnak
tekinthető.

1. A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok
Megszólítás és arra reagálás
Köszönés, elköszönés és arra reagálás; Bemutatkozás, bemutatás és ezekre reagálás
Telefonbeszélgetésnél megszólítás, bemutatkozás, más személy kérése, elköszönés és ezekre reagálás
Levélben megszólítás, elbúcsúzás
Szóbeli üdvözletküldés
Érdeklődés hogylét iránt és arra reagálás; Köszönet és arra reagálás
Bocsánatkérés és arra reagálás
Gratuláció, jókívánságok és azokra reagálás
2. Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok
Hála
Sajnálkozás, csalódottság
Öröm
Elégedettség, elégedetlenség
Csodálkozás
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Remény
Félelem, aggodalom; Bánat, elkeseredés; Együttérzés
3. Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok
Véleménykérés és arra reagálás, véleménynyilvánítás
Érdeklődés, érdektelenség
Tetszés, nem tetszés
Valaki igazának elismerése, el nem ismerése; Egyetértés, egyet nem értés
Helyeslés, rosszallás
Ellenvetés, ellenvetés visszautasítása; Elismerés kifejezése, dicséret és arra reagálás; Közömbösség
Ígéret
Akarat, szándék, terv; Kívánság, óhaj
Képesség, lehetőség, szükségesség, kötelezettség; Bizonyosság, bizonytalanság
Preferencia, érdeklődési kör kifejezése, illetve érdeklődés ezek iránt; Kritika, szemrehányás
4. Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok
Dolgok, személyek megnevezése
Dolgok, események leírása
Információkérés
Igenlő vagy nemleges válasz; Tudás, nem tudás; Válaszadás elutasítása;
Bizonyosság, bizonytalanság; Ismerés, nem ismerés; Feltételezés
Emlékezés, nem emlékezés
Indoklás (ok, cél)
5. A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok
Kérés, kívánság; Felszólítás, tiltás, parancs; Javaslat és arra reagálás
Rendelés
Meghívás és arra reagálás; Kínálás és arra reagálás
Reklamálás
Tanácskérés, tanácsadás; Figyelmeztetés
Engedély kérése, megadása, megtagadása
Segítségkérés és arra reagálás; Segítség felajánlása és arra reagálás
6. Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok (kommunikációs stratégiák)
Visszakérdezés, ismétléskérés
Nem értés
Betűzés kérése, betűzés
Felkérés lassabb, hangosabb beszédre; Beszélési szándék jelzése
Téma bevezetése, témaváltás
Félbeszakítás, megerősítés, igazolás
Körülírás
Példa megnevezése
Beszélgetés lezárása

D) NYELVTANI SZERKEZETEK ÉS SZÓKINCS
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1. Nyelvtani szerkezetek
VIZSGASZINTEK
K özépszint (B1)
A vizsgázó megérti, és helyesen használja az egyszerű
szerkezeteket szóban és írásban,

Em elt szint (B2)
A vizsgázó változatos szerkezeteket is megért és
használ szóban és írásban

ismerős helyzetekben elfogadható nyelvhelyességgel
kommunikál

viszonylag nagy biztonsággal használja a nyelvtani
szerkezeteket, és közben nem követ el rendszerszerű
hibát
szükség esetén mondanivalóját képes önállóan
helyesbíteni, pontosítani

az esetleg előforduló hibák és az érezhető anyanyelvi hatás
ellenére érthetően fejezi ki gondolatait, kommunikációs szándékait.

árnyaltan fejezi ki kommunikációs szándékait.

2. Szókincs
VIZSGASZINTEK
K özépszint (B1)
A vizsgázó megfelelő szókinccsel rendelkezik ahhoz,
hogy kommunikálni tudjon a legtöbb olyan témában,
amely összefügg saját mindennapi életével

Em elt szint (B2)
A vizsgázó megfelelő szókinccsel rendelkezik ahhoz,
hogy kommunikálni tudjon változatos helyzetekben,
illetve elvont témákról

jól tudja alkalmazni alapvető szókincsét, noha még
előfordulhatnak nagyobb hibák

a változatos nyelvi, lexikai elemek közül általában ki
tudja választani a kommunikációs célnak
legmegfelelőbbet; szükség esetén néha körülírást
alkalmaz
kisebb lexikai pontatlanságai nem gátolják a
kommunikációt.

a bonyolultabb gondolatokhoz, témákhoz nem mindig
találja meg a legmegfelelőbb kifejezőeszközt.

A vizsga szókincsének alapjául a mindenkori mai köznyelv szolgál. Speciális tájnyelvi
szavak, csoportnyelvi szavak és szakszavak produktív ismerete nem követelménye a
vizsgának. Ilyen típusú szavak kizárólag olyan szövegekben fordulhatnak elő, amelyekben az
ismeretük nem előfeltétele az adott szöveg megértésének.

Sopron, 2021. február 26.
Nyelvi munkaközösség

