
A NAT bizonyos képzési szakaszokra meghatározza a minden tanuló számára kötelező 

minimumszinteket. A közműveltségi elemeket a tantárgy egyedi jellemzői miatt a NAT-ban 

azok a nyelvi szintek és kompetenciák testesítik meg, amelyeket a nemzetközi gyakorlatban 

és az érettségi követelményrendszerben mérceként használt Közös európai referenciakeret 

(KER) határoz meg. A nyelvi kompetenciák komplex fejlesztéséhez az ajánlott témakörök 

kínálnak kontextust. A NAT által az egyes képzési szakaszokra minimumként meghatározott 

nyelvi szintek a következők: 
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A kerettanterv az elérendő célokat és nyelvi szinteket kétéves képzési szakaszokra bontva 

határozza meg. Ez alól csupán az általános iskola 4. évfolyama kivétel, mert ezen az 

évfolyamon kezdődik a kötelező idegennyelv-oktatás, így a képzési szakasz csak egy tanévet 

ölel fel. 
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Minimum követelmények 

 

4. évfolyam: 

Olvasott szöveg értése  

El tudja olvasni a témakörhöz kapcsolódó szavakat, kifejezéseket és el tudja végezni a 

kapcsolódó tevékenységeket (pl. tantermi tárgyak felcímkézése, szavak és képek párosítása, 

dominó játék, szókártyákból mondatvariációk összeállítása). Egyszerű szövegeket tud 

elolvasni és megérteni. Elolvas és megért egyszerű írásbeli üzeneteket (pl. dicsérő kártyák, 

jókívánságok, osztálytermi utasítások). Követi ismert dalok szövegét, azokat el tudja olvasni a 

képernyőn, vagy a kivetítőn. 

 

Hallott szöveg értése  

Megérti a nonverbális elemekkel támogatott és egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazott 

célnyelvi óravezetést. Megérti a rövid és egyszerű, az osztálytermi tevékenységekre 

vonatkozó, nonverbális eszközökkel támogatott tanári utasításokat. Megérti az ismert 

témákhoz kapcsolódóan elhangzó, egy-egy szóból, rövid mondatból álló kérdéseket és 

kijelentéseket. Felismeri a nyelv hangzásvilágát, zenéjét, megkülönbözteti az anyanyelv 

(játékos formában esetleg más nyelvek) hangzásvilágától és zenéjétől. 

 

Beszédkészség 

Nonverbális elemekkel (pl. gesztusokkal, mimikával, hanglejtéssel, intonációval, képek, 

tárgyak segítségével) támogatott mondanivalóját képes kifejezni egyszerű nyelvi eszközökkel, 

azaz egy-egy szóval, rövid mondattal. Ismert témákhoz vagy osztálytermi szituációkhoz 

kapcsolódó, egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre, kérésekre, 



felszólításokra képes reagálni egyszavas válaszokkal. Ismert témákhoz vagy osztálytermi 

szituációkhoz kapcsolódó konkrét, egyszerű kérdéseket fel tud tenni. Ismert témákhoz 

kapcsolódó egyszerű nyelvi eszközöket és nonverbális elemeket tartalmazó rövid párbeszédet 

eljátszik társakkal. 

 

Íráskészség 

A tanuló észreveszi az anyanyelvén, illetve a tanult idegen nyelven történő írás közötti 

különbségeket. Képes megoldani játékos írásbeli feladatokat a szavak szintjén. A tanuló 

ismeri az adott nyelv ábécéjét. Különböző nyelvi tevékenységek során lemásol, illetve leír 

rövid szavakat, mondatokat. Bekapcsolódik írást igénylő nyelvi tevékenységekbe.  

 

 

A1, (minimumszint):5-6.évfolyam 

 

Ezen a szinten a diák megérti és használja a mindennapok gyakoribb kifejezéseit és alapvető 

fordulatait, amelyek célja a mindennapi szükségletek konkrét kielégítése. Be tud mutatkozni, 

be tud mutatni másokat; képes válaszolni személyes jellegű (például, hol lakik), valamint 

ismerős emberekre, dolgokra vonatkozó kérdésekre; és fel is tud tenni ilyen jellegű 

kérdéseket. Képes egyszerű interakcióra, ha a másik személy lassan, világosan beszél és 

segítőkész. 

 

Olvasott szöveg értése  

Megérti az ismerős szavakat, egyszerű mondatokat feliratokon, reklámokban, katalógusokban. 

 

Hallott szöveg értése  

Megérti az ismerős szavakat, fordulatokat, amelyek személyére, családjára, közvetlen 

környezetére vonatkoznak. 

 

A2, (minimumszint):7-8.évfolyam 

 

Ezen a szinten a diák megért olyan mondatokat és gyakrabban használt kifejezéseket, amelyek 

az őt közvetlenül érintő területekhez kapcsolódnak (pl. nagyon alapvető személyes és 

családdal kapcsolatos információk, vásárlás, helyismeret, iskola, állás). Az egyszerű és 

begyakorolt nyelvi helyzetekben képes úgy kommunikálni, hogy egyszerű és direkt módon 

cserél információt családi vagy mindennapi dolgokról. Tud egyszerű nyelvi eszközöket 

használva beszélni saját hátteréről, szűkebb környezetéről és a közvetlen szükségleteivel 

kapcsolatos dolgokról. 

 

Olvasott szöveg értése  

Megérti rövid, egyszerű szövegek, köztük történetek lényegét. A kért információt ki tudja 

keresni. 

 

Hallott szöveg értése  

Megérti a leggyakoribb fordulatokat és szókincset, ha számára ismert dologról van szó. 

Megérti a rövid, világos és egyszerű üzenetek, bejelentések, egyéb gyakori szövegek lényegét. 

 

Beszédkészség  

Részt vesz egyszerű, begyakorolt, hétköznapi témáról szóló beszélgetésben, amely ismert 

tevékenységhez kapcsolódó közvetlen információcserét igényel. Megérteti magát a társasági 

beszélgetésben. Röviden le tudja írni például a családját, lakóhelyét, tanulmányait. 



 

Interakció  

Fel tud tenni kérdéseket, egyszerű állításokra reagál. Képes jelezni, mikor követi a 

kommunikációt, de ritkán ért meg eleget ahhoz, hogy saját maga fenn tudja tartani a 

beszélgetést. 

 

Íráskészség  

Rövid feljegyzéseket, üzeneteket, magánlevelet tud írni.  

 

 


