
Fakultatív órák – felkészítés az emelt és középszintű érettségi vizsgára a 11-

12. évfolyamon 
 

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 tanulók motivációját növeli, ha a nyelvoktatás lehetőséget biztosít a tanulókat 

érdeklő tantárgyi tartalmak célnyelvi feldolgozására és az infokommunikációs technológiák 

használatára. 

  

Középszintű érettségire felkészítő csoport: 

 

11.évfolyam: heti 1 óra, összesen 36 óra 

12.évfolyam: heti 1 óra, összesen 31 óra 

 

Fejlesztési cél: A2 és B1 szintű feladatsorok megoldása, gyakorlása: 

                        - olvasott szövegértési gyakorlatok 

                        - hallott szövegértési gyakorlatok 

                        - a tanult nyelvtani ismeretek gyakorlása, ismétlése 

                        - az íráskészség fejlesztése, levélírás 

                        - a kommunikációs készségek fejlesztése (szituációk, képleírások,  

                           beszédkészséget fejlesztő gyakorlatok) 

                        - szókincsbővítés, az érettségi témakörök megismerése 

 

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. 

 

               

 

Emelt szintű érettségire felkészítő csoport: 

 

11.évfolyam: heti 2 óra, összesen 74 óra 

12. évfolyam: heti 2 óra, összesen 62 óra 

 

Fejlesztési cél: B2 szintű feladatsorok megoldása, gyakorlása: 

                        - olvasott szövegértési gyakorlatok 

                        - hallott szövegértési gyakorlatok 

                        - a tanult nyelvtani ismeretek gyakorlása, bővítése 

                        - az íráskészség fejlesztése, levélírás 

                        - a kommunikációs készségek fejlesztése (szituációk, képleírások,  



                           beszédkészséget fejlesztő gyakorlatok, érvelés) 

                        - szókincsbővítés, az érettségi témakörök megismerése 

 

 

                         

 

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. 

 

 


