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BEVEZETÉS 

Célok és feladatok 

A korszerű idegennyelv-tanítás elsődleges célja a nyelvtanuló nyelvi cselekvőképességének 

fejlesztése. A tanuló legyen képes személyes és szakmai életében egyéni céljait elérni, saját 

gondolatait kifejezni, és mind valódi mind pedig digitális térben idegen nyelven kommunikálni, 

ismereteket szerezni. 

Az idegen nyelvek tanítása eltér a többi tantárgyétól abból a szempontból, hogy nem a tartalmi 

ismeretek átadásán van a hangsúly, hanem azoknak a készségeknek a kialakításán és állandó 

fejlesztésén, melyek segítségével a tanuló saját gondolatait és elképzeléseit idegen nyelven is 

ki tudja fejezni. 

Az idegen nyelvek tanítása az első idegen nyelv 4. évfolyamon való bevezetésével kezdődik. 

Mire a diákok iskolánkba érkeznek, már három éve tanulnak egy nyelvet. A nyelvtanulás kez-

deti szakasza a ráhangolódás időszaka. A fő cél az, hogy a tanuló megszeresse a nyelvtanulást, 

megértse a nyelvtudás fontosságát és szerepét a tanórán és az iskolán kívül, és hogy felkeltsük 

a tanuló érdeklődését az idegen nyelvek, valamint a más nyelveket beszélő emberek, kultúrájuk 

megismerése és elfogadása iránt. A kisgyermeknek a világ iránti érdeklődése határtalan, fogé-

konysága a ritmus, a dalok, a kiejtés irányában természetesen fakad életkori sajátosságaiból, és 

a megfelelően történő nyelvi fejlesztés hatékonyan alapozza meg a későbbi, tudatosabb nyelv-

tanulást. Az ebben az életkorban jellemző műfajok (mesefilmek, mesekönyvek, dalok, mondó-

kák) beépítése az órai munkába fogékonnyá tudják tenni a tanulókat a nyelvtanulás iránt, és 

segítenek elindulniuk az idegen nyelvi kommunikáció felé. Számukra a világ színessége, a 

nyelvi kifejezés változatossága érdekes és izgalmas, természetesen fordulnak idegen nyelvű 

ismerősök, barátok felé, és őszinte kíváncsisággal érdeklődnek más közösségek iránt. Ebben a 

szakaszban a tanuló megismerkedett a célnyelvi kultúrák főbb szokásaival, ünnepeivel és kom-

munikációs eszközeivel, valamint elindult az önálló nyelvtanulóvá válás útján, már elsajátított 

olyan tanulási stratégiákat, amelyek segítségével képessé válik nyelvtudását fejleszteni és fenn-

tartani. Az 5-6. évfolyamokon a nyelvtanítás során a motiváció fenntartása és a tanulási straté-

giák kialakítása mellett egyre nagyobb szerephez jutnak azok a módszerek, melyek a tanuló 

írásbeli kommunikációját, illetve tudatos nyelvhasználatát fejlesztik mind a hagyományos, 

mind a digitális csatornákon, változatos munkaformákban, számára releváns, tevékenységköz-

pontú, sok esetben mozgásos és játékos feladatokkal. Az egyre bővülő, összetettebb nyelvi tar-



talmakkal a tanuló továbbra is szövegkörnyezetbe illeszkedve ismerkedik meg. Míg 4. osztály-

ban a hangsúly jellemzően a szóbeli nyelvi helyzeteken és nyelvhasználaton volt, ebben a sza-

kaszban fokozatosan az írott szövegek is megjelentek. A Nat-ban megnevezett készségek fej-

lesztése integráltan történik; ám a beszédkészség és a hallott szövegértés készségei mellett elő-

térbe kerülnek az írásbeli szövegalkotás és kommunikáció, valamint az olvasott szövegértés 

készségei is. A szövegekkel való munkát a tanuló érdeklődési körének megfelelő, autentikus 

szövegek, történetek teszik eredményessé. Ebben a tanulási szakaszban egyre nagyobb szerepet 

kap a digitális csatornákon keresztül történő kommunikáció és szövegértés is. A témakörök 

egyre mélyebb és árnyaltabb feldolgozása és a komplexebb szövegtípusok révén fejlődik a ta-

nuló nyelvi cselekvőképessége: egyre összetettebb tartalmak megértésére és kommunikációs 

célok megvalósítására képes. Új témakörök is megjelennek: a közéleti és aktuális témák, me-

lyek egyrészt a tanuló számára érdekes híreket, illetve közéleti tartalmakat dolgozzák fel, más-

részt lehetőséget biztosítanak arra, hogy a fiatalok életét is érintő aktualitásokat a nyelvórán 

megbeszéljék. A nyelvhasználat elsősorban osztálytermi keretek között valósul meg, de töre-

kedni kell arra, hogy a tanulónak lehetősége legyen az osztálytermen kívül is valós nyelvhasz-

nálati szituációk megélésére, illetve a tanuló tanórán kívül szerzett ismereteire tudatosan kell 

építeni. Az országismereti témakörök bővülése és elmélyülése tovább erősíti a tanuló nyitott-

ságát, toleranciáját a célnyelvet beszélő, eltérő kulturális háttérrel rendelkező emberekkel, il-

letve kultúrájukkal szemben. 

Iskolánkba érkezve a 7-8. évfolyamon az idegen nyelv tanítása szervesen épül a 4-5-6. évfolya-

mokon történt nyelvi fejlesztésre, illetve annak eredményeire. A hangsúly lassan áttevődik a 

nyelvelsajátításról a tudatos nyelvtanulás felé. Az életkornak, érdeklődésnek és a nyelvtanulás 

folyamatának megfelelő órai tevékenységek jellemezzék ezt a szakaszt is. Az idegen nyelvi 

kommunikációra történő felkészülés jegyében egyre több a tanórán kívüli feladat, tevékenység. 

A 7-8. évfolyamos nevelési-oktatási szakasz egyik fő célja a megelőző szakaszban kialakított 

nyelvtanulási motiváció fenntartása és erősítése, ugyanakkor egyre hangsúlyosabbá válik, hogy 

a tanuló valós nyelvi helyzetekben tudja használni a nyelvet és egyre növekvő nyelvi tudatos-

sággal rendelkezzen. Ekkor kell megalapozni azt a képességet, mellyel az idegen nyelvi isme-

reteket tudatosítja, és az idegen nyelvű szövegek világában eligazodik. A nyelvtanuló ebben a 

szakaszban egyre mélyebben és árnyaltabban ismeri meg az idegen nyelv felépítését és szerke-

zetét. 

A diák aktív, önálló nyelvtanulóvá nevelése egyik feltétele az egész életen át tartó tanulás meg-

alapozásának. Fejlesztéséhez szükség van a tanulási stratégiák elsajátítására, az önálló tanulás 



módszereinek megismerésére, valamint az önértékelés és a társértékelés alkalmainak megte-

remtésére. Fontosak a kooperatív módszerek, valamint a projektmunkák, amelyek fejlesztik a 

probléma- és folyamatközpontú gondolkodást. Szükséges, hogy a tanulók a digitális tartalmak 

felhasználásához útbaigazítást kapjanak. A nyelvórai és otthon elvégzendő tevékenységeken 

keresztül a tanuló váljon képessé arra, hogy digitális eszközökön és csatornákon keresztül is 

megértse az ismert témához kapcsolódó írott vagy hallott szövegeket. Tudjon szöveget alkotni 

szóban és írásban, valamint célnyelven beszélgetni az ismert nyelvi eszközök segítségével. Az 

egyéni tanulási különbségek kiegyenlítése miatt pedig szakmai szempontból javasolt, hogy az 

iskolai oktatásban a nyelvtanulás továbbra is csoportbontásban történhessen. 

A 9-12. évfolyamon az idegennyelv-tanítás szervesen épül a korábbi évfolyamokon megkezdett 

nyelvi fejlesztésre, valamint annak eredményeire. Továbbra is fontos szerepet játszik a nyelv-

tanulás iránti motiváció fenntartása és erősítése, ugyanakkor egyre inkább középpontba kerül a 

valós élethelyzetekben, valamint a pályaválasztás és a továbbtanulás során felhasználható 

nyelvtudás és a nyelvi tudatosság fejlesztése. Ebben a nevelési-oktatási szakaszban folytatódik 

az eddig megszerzett nyelvi ismeretek bővítése, illetve az idegen nyelv felépítésének és szer-

kezetének még mélyebb és árnyaltabb megismerése.  

A diák aktív, önálló, önszabályozó nyelvtanulóvá válása elengedhetetlen feltétele az egész éle-

ten át tartó nyelvtanulás megalapozásának. Fejlesztéséhez szükség van a tanulási stratégiák 

egyre tudatosabb elsajátítására, további útmutatásra az önálló tanuláshoz, valamint az önérté-

kelés és a társértékelés alkalmainak folyamatos megteremtésére.  

Kapcsolódás a kompetenciákhoz 

A tanulás kompetenciái: Az idegen nyelvek tanulása során fejlődik a tanuló memóriája, a 

korábban tanult elemek felidézését és rendszerezését igénylő tanulási teljesítménye. A tanuló 

képessé válik a nyelvtanulási stratégiák felismerésére és ezek alkalmazására, ez pedig haszno-

sul más tantárgyak esetében is. A tanuló megtanulja a hibákra történő visszajelzések elfogadá-

sát, a hibák kijavításának szükségességét, valamint képessé válik saját és társai fejlődésének 

értékelésére. A tanórán kívüli nyelvtanulási lehetőségek felismerésével és kihasználásával is 

készül az egész életen át tartó tanulásra. Az önálló nyelvtanulásra való felkészülés a tanulási 

folyamat aktív résztvevőivé teszi.  

A kommunikációs kompetenciák: A nyelvórai tevékenységek képessé teszik a tanulót arra, 

hogy az élő idegen nyelven árnyaltan fejezze ki, objektíven támassza alá, szemléltesse gondo-



latait, hallgassa meg társait, társaival közösen hozzon döntéseket, formáljon véleményt, infor-

mációt és tudást osszon meg. Képekre, ábrákra, hanganyagokra, szövegekre idegen nyelven 

utal, azokra vonatkozóan véleményt fogalmaz meg és állást foglal, s ezeket felhasználva, pár-

ban vagy csoportban, további kommunikációs feladatokat old meg. Nyelvtudását személyes és 

online nyelvi érintkezésben kapcsolatépítésre használja fel.  

A digitális kompetenciák: Az idegen nyelvek tanulása során a tanuló úgy használja a digitális 

eszközöket, forrásokat és mobiltelefonos applikációkat, hogy a célnyelv jellemző kifejezéseit 

és pragmatikáját megfelelően alkalmazza, valamint saját fejlődését és tanulását támogassa. Ez-

zel lehetővé válik az idegen nyelvű szövegalkotás, szövegértés és nyelvi interakciók fejlesztése 

digitális felületeken és eszközök használatával. 

A matematikai, gondolkodási kompetenciák: Az idegen nyelv tanulása során a tanulónak 

több szempontból fejlődik a gondolkodása, mely során egyre több nyelvi elemet képes felis-

merni, felidézni, az egymásra épülő elemeket logikusan elrendezni és alkalmazni. A feldolgo-

zott témák hatására mérlegelő idegen nyelvgondolkodása és problémamegoldó készsége, a 

nyelvek közötti kódváltást lehetővé tevő kognitív képességei is fejlődnek. Nyelvtudása növeli 

az információszerzési és tudásmegosztási lehetőségeit. 

A személyes és társas kompetenciák: A társas kompetenciák fejlődéséhez hozzájárulnak a 

nyelvórákon gyakran párban vagy csoportban végzett feladatok, valamint egyéb, kooperáción 

alapuló tanulási tevékenységek is, melyek során fejlődik együttműködési készsége, kitartása, 

cél- és feladattudata. A nyelvtudás növeli a tanulók önbizalmát, önbecsülését, valamint fejleszti 

más nemzetek tagjaihoz, kultúrájához és az idegen, ismeretlen világokhoz való viszonyát. 

A kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: Az idegen nyelv ta-

nulása során a tanuló nyitottá válik a saját országa, nemzete és más népek történelmére, kultú-

rája közötti eltérésekre, elfogadja a különbségeket, magabiztosságát az anyanyelvi kötődés és 

az a mérlegelő, toleráns gondolkodásmód határozza meg, amely teret ad a kreatív, alkotó jellegű 

önkifejezésnek. A korszerű nyelvtanítás szükségszerűen magában foglalja a tanuló életkorának 

megfelelő alkotó tevékenységeket és az alkotással kapcsolatos tartalmakat. 

Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A kompetencia fejlesztése valós 

nyelvi célok és helyzetek idegen nyelven történő leképezésével valósul meg. Egy nyelvi feladat 

megoldása közben a tanuló együttműködik, hagyományos és digitális forrásokat használ, kom-

munikál, problémát vitat meg, döntéseket hoz, ezekről beszámol, és mindezek felkészítik a 

munkavállalásra.  



Módszerek 

Az idegen nyelv-oktatás a középiskolában is tevékenység- és tanulóközpontú, vagyis a tanuló 

számára olyan életkorának, illetve érdeklődésének megfelelő helyzeteket teremt, amelyekben a 

nyelvet eszközként, hatékonyan használja, a nyelvi funkciókat kommunikációs szándékának 

megfelelően alkalmazza, és birtokában van a megfelelő szókincsnek.  

Kiemelten fontos a nyelvoktatásban az interdiszciplináris, azaz a tantárgyak között átívelő 

szemlélet, mely épít a más tantárgyak keretében szerzett ismeretekre, és az idegen nyelven meg-

szerzett tudással pedig gazdagítja más tantárgyak tanulását. Projektfeladatok, információgyűj-

tés a szaktantárgyhoz, internetes kutatómunka, mind-mind történhet idegen nyelven is, felké-

szítve a tanulót a munka világában zajló információcserére.  

A használható nyelvtudás és a valós kommunikáció elsajátítása érdekében együttesen kell fej-

leszteni a nyelvi és nem nyelvi készségeket. A kezdeti szakasz döntő mértékben szóbeli nyelv-

használatával ellentétben, a 7-8. osztályban egyre hangsúlyosabbá válik az írásbeli kommuni-

káció is. Az olvasott szövegértés és az írásbeli szövegalkotás készségeinek ebben az időszakban 

elkezdett tudatos fejlesztése eredményeként a nevelési-oktatási szakasz végére a tanuló szóban 

és írásban megold változatos kihívásokat igénylő feladatokat, társas tevékenységekben vesz 

részt, valamint életkorának és nyelvi szintjének megfelelően kommunikál az élő idegen nyel-

ven. 

A hosszú távon is fenntartható nyelvi fejlődés, valamint a motiváció fenntartása érdekében el-

engedhetetlen a tanórán kívüli nyelvhasználatra és nyelvtanulásra is építeni, melyekre a tanulót 

a nyelvórán egyre nagyobb mértékben fel kell készíteni. Ezeknek a tevékenységeknek elsődle-

ges célja az, hogy a tanuló szinte mindennap találkozzon az idegen nyelvvel lehetőleg olyan 

helyzetekben, melyek életkorának és érdeklődésének megfelelnek, a nyelvtanulást élővé és 

folytonossá teszik, és ezzel nyelvtanulási kedvét erősítik. A nyelvórai és az iskolán kívüli nyelv-

használat lehetőségei nagyban segítik a nyelvi fejlődést az egyéni különbségek esetén is. A 

kerettantervben megfogalmazott, témákhoz kapcsolódó javasolt tevékenységek (7.8. évfolya-

mon idegen nyelvű filmek, könnyített olvasmányok, e-mail levelezés, idegen nyelvű színi elő-

adások, internetes kutatási feladatok stb.) eredményesebbé teszik a nyelvtanítást. Mindezek ré-

vén a tanuló nyelvtanulási céljai élővé, valódivá és elérhetővé válnak, erősítik a motivációt és 

annak fenntartását. A diák tudatában van annak, hogy a nyelvtanulás fontos szerepet tölt be a 

körülöttünk lévő világ megismerésében és megértésében. Ebben a szakaszban is fő célkitűzés 



a felhasználóképes nyelvtudás megszerzése, amelyben az iskolai nyelvtanításon túl egyre fon-

tosabb szerepet játszanak a digitális eszközök, az internet, valamint általában a nyelvórákon 

kívüli nyelvtanulási lehetőségek, (9. évfolyamtól idegen nyelvű filmek, könnyített olvasmá-

nyok, e-mail levelezés, idegen nyelvű színi előadások, internetes kutatási feladatok stb.), ame-

lyek feltételezik és fejlesztik az aktív, önálló tanulói magatartást. Ennek kialakítása és megala-

pozása a nyelvórák egyik fontos feladata. Fontosak a kooperatív módszerek, valamint a pro-

jektmunka, amelyek fejlesztik a tevékenység-központú tervezést, a probléma- és folyamatköz-

pontú gondolkodást, és általában a célnyelven folytatott kommunikációt. A nyelvoktatói munka 

tervezése során fontos szerepet kapnak az egyéni tanulási sajátosságok és igények is.  

A nyelvtanulásban a valódi kommunikációs szituációknak és a valós nyelvi cselekvéseknek az 

alapja az idegen nyelvű szöveg, mely a nyelvtanuló számára tartalmi és nyelvi szempontból is 

illeszkedik életkorához és érdeklődéséhez. A jól megválasztott, megbízható tananyag nagy se-

gítség tanárnak és tanulónak egyaránt, és a tanulási folyamat sikeressége szempontjából meg-

határozó lehet. E nevelési-oktatási szakasz egyik legfontosabb célja a szövegkompetencia tu-

datos fejlesztése egyre elvontabb és összetettebb szövegek révén. A nyelvtanulónak képessé 

kell válnia arra, hogy a szövegeket megértse, és az azokból kinyert információkat fel tudja hasz-

nálni saját kommunikációs céljainak megvalósítására. Hangsúlyos szerepe van emellett a nyelvi 

eszközök funkcionalitásának, melyek nem különálló egységekként, hanem kontextusba ágya-

zottan kell, hogy megjelenjenek. A nyelvtanulót arra is képessé kell tenni, hogy a szövegértés 

és a szövegalkotás során a nyelvi eszközök szövegben betöltött funkcióját tudatosan kezelje, és 

szövegkohéziós, valamint figyelemvezető eszközöket használjon. 

A nyelvi tartalmak és eszközök átadása továbbra is kontextusba ágyazottan, szövegek alapján, 

konkrét beszédhelyzetekben akár nonverbális és/vagy vizuális elemekkel megsegítve történik. 

A használható nyelvtudás és a valós kommunikáció elsajátítása érdekében továbbra is integrál-

tan kell fejleszteni a nyelvi és nem nyelvi készségeket. 

A német, mint második idegen nyelv oktatása során – a többnyelvűség célját segítendő – épí-

tünk az első idegen nyelv tanulása során megszerzett ismeretekre, készségekre, kompetenci-

ákra.  

A nyelvi előkészítő osztályban második idegen nyelvként szereplő német nyelv elsajátítása so-

rán ugyanazok a célok, tartalmak, készségek fejlesztése történik, mint amelyek az első idegen 

nyelv tanítása során szerepelnek. Iskolánk tehetséggondozó iskola, tanulóink karrier-terveinek 



szerves része egy második idegen nyelv magas szintű elsajátítása, amelyre az iskola helyi tan-

tervének a második idegen nyelvek számára biztosított óraszámai lehetőséget kínálnak. 

Az első idegen nyelv ás a nyelvi előkészítő osztály második idegen nyelve esetében a B2 szint 

(az emelt szintű érettségi és a középszintű nyelvvizsga szintje) tantervi követelmény, a hat és 

négy évfolyamos képzés második idegen nyelve esetében a B1 szint (középszintű érettségi) a 

tantervi cél. Motivált tanulóink számára a differenciált oktatás-szervezésnek köszönhetően le-

hetőség nyílik a tantervben megcélzottnál egy szinttel magasabb nyelvtudás megszerzésére is. 

Iskolánkban az idegen nyelv oktatása csoportbontásban történik. Ha a tanulókat nyelvtudásuk 

alapján akarjuk beosztani, az intézmény kötelező nyelvi szintfelmérést tarthat. 

  



HATÉVFOLYAMOS KÉPZÉS, ELSŐ IDEGEN NYELV 

7. évfolyam 

Heti 4 óra 

Összesen: 148 óra 

Beérkezéskor a nyelvi szint: A1 

A gimnáziumba érkezett tanulók az általános iskolából tanterv szerint A1 szintű tudással érkez-

nek. A tapasztalat azonban még mindig azt mutatja, hogy csoportonként több tanuló ennél ala-

csonyabb szintű tudással érkezik. A kötelezőhöz képest magasabb óraszám a 7. évfolyamon a 

lemaradás felszámolásához szükséges. Emiatt különösen fontos a többi tanuló differenciált ta-

nulásszervezés keretében való foglalkoztatása. 

Kimeneti szint: A 1+ 

Év eleji rendszerező ismétlés, készségfejlesztés. stratégia-közvetítés stb: 14 óra 

Dolgozatírás: 4 óra 

Nyelvi funkciók: 

 információkérés, információadás (Wie war das Hotel? Wo finde ich einen Supermarkt?) 

 véleménykérés és arra reagálás (Gefällt dir der Film? Ja, der Film gefällt mir.) 

 egyetértés kifejezése (Du hast Recht. Da hast du Recht. Das ist richtig. Das stimmt.) 

 egyet nem értés kifejezése (Du hast nicht Recht. Da hast du nicht Recht. Das finde ich 

nicht. Das stimmt nicht.) 

 akarat kifejezése (Ich will.) 

 képesség kifejezése (Ich kann.) 

 kérés és arra történő reakció kifejezése (Kannst du mir helfen? Ja, natürlich. Ja, gerne. 

Es tut mir leid, ich kann nicht. Einen Tee, bitte! Ich hätte gern einen Tee. Gibst du mir 

einen Tee, bitte?) 

 kínálás, illetve javaslat és arra történő reakció kifejezése (Noch ein Stück Kuchen? 

Möchtest du einen Tee? Ja, bitte. Ja, gerne. Nein, danke.) 

 meghívás és arra történő reakció kifejezése (Kommst du mit? Ja, gerne. Nein, leider 

nicht. Nein, es tut mir leid.) 

Nyelvi elemek, struktúrák: 



 cselekvés, történés, létezés kifejezése jelen időben: es gibt 

 cselekvés, történés, létezés kifejezése múlt időben: Präteritum (alap-igék, módbeli se-

gédigék valamint receptiv formában a többi) és Perfekt (Das Buch war sehr interessant. 

Ich habe gestern viel geschlafen.) 

 birtoklás: haben, birtokos névmás (mein/meine, dein/deine, sein/seine, ihr/ihre) 

 felszólító mód: Imperativ (Steh auf. Setzt euch. Nehmen Sie Platz.) 

 melléknévfokozás: Deutschland ist größer als Ungarn. In der Klasse schreibt Lara am 

schönsten.  

 minőségi viszonyok: Wie? Was für ein? Welcher? (Das finde ich toll/schlecht. Ich bin 

froh. Ich finde das Buch interessant.) 

 térbeli viszonyok: irányok és helymeghatározás, elöljárószók (hier, dort, links, rechts, 

oben, unten, in, auf, vor, hinter, neben) 

 modalitás: möchten, mögen, können, wollen, müssen, sollen, dürfen igék (Ich möchte 

ein Eis. Magst du tanzen? Ich kann tanzen. Ich will heute ins Kino gehen. Er muss die 

Hausaufgabe machen. Du sollst morgen früh aufstehen.) 

 esetviszonyok: Nominativ, Akkusativ, Dativ (Das Buch ist spannend. Ich sehe das Buch 

nicht. Ich helfe dir.) 

 szövegkohéziós eszközök: egyszerű (oder, denn, aber, weil, wenn, deshalb, so) és név-

mások (das, ich, mich, mir, dich, dir, man) 

 szöveggrammatikai eszközök: névmások, névelők, névmási határozók, mint előre és 

visszautaló elemek a szövegben (das, dieser, der/die/das, daran, damit) 

Az egyes témakörök tanulási eredményeként a tanuló: 

 az adott tématartományban megért egyszerű célnyelvi szöveget; 

 az adott tématartományban létrehoz egyszerű célnyelvi szöveget; 

 az adott tématartományban nyelvi szintjének és életkorának megfelelő interakciót foly-

tat a tanult nyelvi elemek felhasználásával. 

Témakörök 

TÉMAKÖR: Themen und Situationen im persönlichen Bereich und im Bereich der un-

mittelbaren Umgebung und Umwelt 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 40 óra 



Tanulási eredmények (követelmények) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz vé-

gére: 

elmesél rövid, személyes történetet egyszerű nyelvi eszközökkel, önállóan, a cselek-

ményt lineárisan összefűzve; 

rövid, egyszerű, összefüggő szövegeket ír a tanult nyelvi szerkezetek felhasználásával 

az ismert szövegtípusokban, az ajánlott tématartományokban; 

értelmez életkorának megfelelő nyelvi helyzeteket hallott szöveg alapján; 

összetett írott instrukciókat értelmez; 

kommunikációt kezdeményez egyszerű hétköznapi témában, a beszélgetést követi és 

egyszerű, nyelvi eszközökkel fenntartja 

az életkorának megfelelő mindennapi helyzetekben a tanult nyelvi eszközökkel meg-

fogalmazott kérdéseket tesz fel, és válaszol a hozzá intézett kérdésekre; 

a tanult nyelvi elemeket többnyire megfelelően használja, beszédszándékainak megfe-

lelően, egyszerű, ismert helyzetekben; 

üzeneteket ír; 

egyszerűen megfogalmazza személyes véleményét, másoktól véleményük kifejtését 

kéri, és arra reagál: kifejezi egyetértését vagy egyet nem értését; 

kifejez tetszést, nem tetszést, akaratot, kívánságot, tudást és nem tudást, szándékot; 

kifejez kérést, javaslatot, meghívást, kínálást és ezekre reagálást; 

kifejez alapvető érzéseket, például örömöt, sajnálkozást, bánatot  

nem értés esetén a meg nem értett kulcsszavakra vagy fordulatokra visszakérdez; 

megoszt alapvető személyes információkat magáról egyszerű nyelvi elemekkel; 

ismerős és gyakori alapvető helyzetekben, akár telefonon vagy digitális csatornákon is, 

többnyire helyesen és érthetően fejezi ki magát az ismert nyelvi eszközök segítségével. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Familien-

mitglieder 



A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: unmittel-

bare Umgebung, mein Wohnort 

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Teile des 

Hauses/der Wohnung, Einrichtung 

A témakörre jellemző eseményeke vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Feste 

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Hob-

bys  

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: soziale 

Beziehungen 

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Tiere, 

Pflanzen 

Személyes és környezethez tartozó információk átadása 

Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók használata 

Javasolt tevékenységek: 

 projektmunka egyénileg (PPT készítése képekkel és annak szóbeli bemutatása) 

o tágabb rokoni kapcsolatrendszer, családi ünnepek, szomszédi kapcsolatok  

o a lakóhely és környezetének bemutatása 

 projektmunka csoportban:  

o plakát készítése: Háziállataink tartása 

 kérdőívek megalkotása, kitöltése, illetve írásbeli/szóbeli összegzése:  

o családi szokások, hagyományok 

 

TÉMAKÖR: Themen und Situationen im Bereich des öffentlichen Lebens 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 12 óra 

Tanulási eredmények (követelmények) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz vé-

gére: 

megérti a nem kizárólag ismert nyelvi elemeket tartalmazó, élőszóban vagy digitális 

felületen elhangzó rövid szöveg tartalmát; 



hallgat az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket elektronikus, digitális csa-

tornákon, tanórán kívül is, szórakozásra vagy ismeretszerzésre; 

megérti a nem kizárólag ismert nyelvi elemeket tartalmazó rövid írott szöveg tartal-

mát; 

információt cserél, információt kér, információt ad. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Eintrittskar-

ten, Unterlagen, Prospekte 

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: kultu-

relle Ereignisse, Unterhaltungsmöglichkeiten, Wegbeschreibung, Auskunft geben. 

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Wegbeschreibung, Auskunft geben, Vorstellung von Sehenswürdigkeiten  

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Hobbys, 

Freizeit, Kultur, Unterhaltung, Tourismus im In- und Ausland 

A közéleti tématartományhoz tartozó egyszerű információk értelmezése és átadása 

Javasolt tevékenységek: 

 prospektus, reklám készítése (étterem, mozi, színház, látványosság)  

 projektmunka csoportban: útikönyv készítése 

 projektmunka csoportban: film/társasjáték készítése, játszása:  

o lakóhelyem 

o hazánk múltja 

 kiselőadás, internetes kutatómunka: a célnyelvi országok rövid bemutatása   

 kvíz, kérdőív készítése, kitöltése, kiértékelése (írás- és beszédkészség fejlesztése): leg-

gyakoribb szabadidős tevékenységek a csoportban (tv, olvasás, internet, közösségi mé-

dia, tánc, sport stb.) 

 

TÉMAKÖR: Themen und Situationen im Bereich des Klassenraums 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 18 óra 

Tanulási eredmények (követelmények) 



A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz vé-

gére: 

 megérti a szintjének megfelelő, nonverbális vagy vizuális eszközökkel támogatott 

célnyelvi óravezetést és utasításokat, kérdéseket; 

 aktívan részt vesz az életkorának és érdeklődésének megfelelő gyermek- és ifjúsági 

irodalmi alkotások közös előadásában; 

 felkészülést követően röviden, összefüggően beszél az ajánlott tématartományokhoz 

tartozó témákban; 

 képet jellemez röviden, ismert nyelvi fordulatok segítségével, segítő tanári kérdések 

alapján; 

 egyénileg vagy társaival együttműködve, szóban, részben szóban vagy írásban pro-

jektmunkát, kiselőadást készít, s ezeket IKT-eszközök segítségével is meg tudja va-

lósítani; 

 a főbb szövegtípusok jellegzetességeit követi; 

 értelmezi az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő, egyszerű hangzószövegben 

a tanult nyelvi elemeket; 

 alkalmazza az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő hangzó szöveget a válto-

zatos nyelvórai tevékenységek és a feladatmegoldás során; 

 felismeri a főbb, életkorának megfelelő hangzó szövegtípusokat; 

 megkülönbözteti a főbb, életkorának megfelelő írott szövegtípusokat; 

 összetett írott instrukciókat értelmez; 

 véleményét írásban, egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazza 

 néhány szóból vagy mondatból álló jegyzetet készít írott szöveg alapján; 

 egyszerű mondatokat összekapcsolva mond el egymást követő eseményekből álló 

történetet, vagy leírást ad valamilyen témáról; 

 összekapcsolja az ismert nyelvi elemeket egyszerű kötőszavakkal (például: és, de, 

vagy); 

 nem értés esetén visszakérdez; 

 alkalmazza az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő írott, nyomtatott vagy di-

gitális alapú szöveget a változatos nyelvórai tevékenységek és feladatmegoldás so-

rán; 



 a tanórán bekapcsolódik az interakciót igénylő nyelvi tevékenységekbe, abban tár-

saival közösen vesz részt, a begyakorolt nyelvi elemeket tanári segítséggel a feladat 

céljainak megfelelően alkalmazza.  

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: An-

gestellte in der Schule 

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Mittel des 

Lernens 

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Schulun-

terricht, Nachmittagsprogramme, Feste in der Schule, Traditionen, Ereignisse, Prog-

ramme und Möglichkeiten des Sprachenlernens außerhalb der Schule 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Ler-

nen, Verwendung von Fremdsprachen außerhalb der Schule, Gemeinschaftsprogramme 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Sprachkön-

nen und Sprachkenntnisse 

 Részvétel tanórai nyelvi fejlesztő tevékenységekben 

 Tanult elemek felhasználása a nyelvi célok elérésére 

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő írott és hangzó szöveg felhasználása a nyelvi 

fejlesztő tevékenységek során 

Javasolt tevékenységek: 

 projektmunka: (egyéni vagy csoportos) 

o a magyar és a német iskolarendszer főbb különbségei 

o iskolánk, osztályunk 

 projektmunka csoportban (fordított tanóra): egy tanóra megtervezése 

 internetes kutatás: 

o szótanulási stratégiák – a különböző módszerek bemutatása 

 scrapbook / poszter bemutató készítése: (esetleg ’poszter kiállítás’ az osztályterem fa-

lain) 

o iskolánk bemutatása  

o kedvenc tanárom bemutatása 

o kedvenc iskolai helyem bemutatása  

 kérdőív készítése:  



o kedvenc tantárgyak, ki miben érzi jónak / kevésbé jónak magát – szóbeli össze-

sítés 

 csoportos társasjáték: szókártyákból mondatalkotás – Melyik csoport tudja az összes 

kártyáját felhasználni?  

 órai feladatok 

o történet feldolgozás ’richtig-falsch’ mondatokkal 

o képleírás, hasonló képeknél a különbség keresése 

 iskolai versenyek: 

o kiejtési verseny – megadott vers előadása 

o tanulmányi verseny – korosztályi célnyelvi követelményekből  

 

TÉMAKÖR: Fächerübergreifende Themen und Situationen 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 16 óra 

Tanulási eredmények (követelmények) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz vé-

gére: 

egyénileg vagy társaival együttműködve, szóban, részben szóban vagy írásban projekt-

munkát, kiselőadást készít, s ezeket IKT-eszközök segítségével is meg tudja valósí-

tani; 

aktívan részt vesz az életkorának és érdeklődésének megfelelő gyermek-, és ifjúsági 

irodalmi alkotások közös előadásában; 

ismer szavakat, szókapcsolatokat a célnyelven a témakörre jellemző, életkorának és 

érdeklődésének megfelelő, más tudásterületen megcélzott tartalmakból. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

Tanult szavak, szókapcsolatok használata célnyelven a témakörre jellemző, életkorá-

nak és érdeklődésének megfelelő tartalmakból 

Más tantárgyakból szerzett ismeretek és előzetes tudás felhasználása célnyelven 

Javasolt tevékenységek: 

 egyéni projektmunka: témák, személyiségek bemutatása 



o egy szabadon választott téma, mely más tárgy tanulása közben felkeltette az ér-

deklődésemet 

 kontúrtérképen országok, népek megjelölése, népnevek gyakorlása 

 egy könnyített szövegű irodalmi mű elolvasása  

 csoportos projekt: egy híres tudós élete 

 

TÉMAKÖR: Bezüge zur Zielsprache und zum Sprachenlernen 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 óra 

Tanulási eredmények (követelmények) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz vé-

gére: 

 idegen nyelvi kommunikációjában használja a célnyelv főbb jellemzőit; 

 használja az idegen nyelvű írott, olvasott és hallott tartalmakat a tanórán kívül is; 

 tudatosan használ alapszintű nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiákat; 

 a szövegek létrehozásához digitális alapú segédeszközt, szótárt használ; 

 alkalmazza a tanult nyelvi funkciókat társalgás megkezdéséhez, fenntartásához  

 tanult nyelvi eszközökkel és nonverbális elemek segítségével tisztázza mondanivalójá-

nak lényegét; 

 digitális eszközöket és felületeket is használ nyelvtudása fejlesztésére; 

 többnyire következetesen alkalmazza a célnyelvi betű- és jelkészletet; 

 ismeretlen szavak valószínű jelentését szövegösszefüggések alapján kikövetkezteti az 

életkorának és érdeklődésének megfelelő, konkrét, rövid szövegekben; 

 egy összetettebb nyelvi feladat, projekt végéig tartó célokat tűz ki magának; 

 nyelvtanulási céljainak eléréséhez megtalálja és használja a megfelelő eszközöket; 

 nyelvi haladását többnyire fel tudja mérni; 

 hibáit többnyire észreveszi és javítja; 

 társai haladásának értékelésében segítően részt vesz. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó ismerete célnyelven: Sprachkenntnisse, 

Sprachenlernen, Sprachen 



 A célnyelvre jellemző standardhoz közelítő kiejtés használata gyakorlatokban 

 A célnyelvi betű- és jelkészlet következetes alkalmazására törekvés 

 Tanult nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák tudatos alkalmazása 

Javasolt tevékenységek: 

 tanulásmódszertan tudatosan: szótanulási technikák 

 közös popzenehallgatás  

o filmnézés a célnyelven  

o írásbeli feladat: rövid összefoglaló a filmről, a cselekményt lineárisan össze-

fűzve 

 a fim egy-két jelenetének dramatizálása és eljátszása  

 kedvenc videóm bemutatása 

 csoportos projekt - társasjáték készítése a film cselekményéhez 

 

TÉMAKÖR: Interkulturelle und landeskundliche Themen 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 11 óra 

Tanulási eredmények (követelmények) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 célnyelvi kommunikációjába beépíti a tanult interkulturális ismereteket; 

 találkozik célnyelvi országismereti tartalmakkal; 

 megismerkedik hazánk legfőbb országismereti és történelmi eseményeivel a célnyel-

ven; 

 ismerkedik a célnyelvi országok jellemzőivel és kulturális sajátosságaival 

 a célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemeket használja. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Célnyelvi kulturális szokások, jellemzők ismerete 

 Célnyelvi országok országismereti jellemzőinek ismerete 

 Hazai főbb országismereti jellemzők ismerete célnyelven 

 Hazai legfontosabb látnivalók, országismereti jellemzők bemutatása célnyelven 

 A célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemek alkalmazása 



Javasolt tevékenységek: 

 a DACHL országok megismerése és összehasonlítása hazánkkal hagyományos és digi-

tális kutatómunka, majd órai kiselőadások formájában az alábbi témakörök mentén: 

o iskolák jellemzői, napirend 

o mindennapi szokások 

o ünnepek a családban 

o viselkedésbeli különbségek (pl. üdvözlés) 

o időjárás 

o a DACHL országok tájegységei, országrészei 

o híres helyek a közvetlen lakókörnyezetben 

 rövid dokumentumfilmek megtekintése, elemzése a célnyelvi országokról  

 jellegzetes német ünnepek megszervezése az osztályban/iskolában (pl.: Martinstag) 

 

TÉMAKÖR: Aktuelle Themen 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 4 óra 

Tanulási eredmények (követelmények) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz vé-

gére: 

 használja a célnyelvet életkorának és nyelvi szintjének megfelelő aktuális témákban és 

a hozzájuk tartozó szituációkban; 

 megért és használ szavakat, szókapcsolatokat a célnyelvi, az életkorának és érdeklődé-

sének megfelelő hazai és nemzetközi legfőbb hírekkel, eseményekkel kapcsolatban; 

 megérti és tájékozódásra használja a célnyelvi, életkorának és érdeklődésének megfe-

lelő hazai és nemzetközi legfőbb hírek, események lényegét. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírekre és ese-

ményekre vonatkozó alapvető szókincs megértése és használata célnyelven 

 Életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírek és esemé-

nyek értelmezése és tájékozódásra való alkalmazása célnyelven 

Javasolt tevékenységek: 



 ismert hírek német nyelvű változatának olvasása, meghallgatása, megtekintése (TV hír-

adó) 

 szalagcímek és cikkek összepárosítása a tanulók érdeklődésének megfelelő témákban  

 projektmunka: iskolai híradó, híradó, időjárás-jelentés készítése a célnyelven 

 szerepjáték: 

o interjú készítése egy, a hírekben aktuálisan szereplő híres emberrel 

 egy saját kulturális élmény bemutatása 

 

TÉMAKÖR: Unterhaltung 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 14 óra 

Tanulási eredmények (követelmények) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz vé-

gére: 

 hallgat az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket elektronikus, digitális csa-

tornákon, tanórán kívül is, szórakozásra vagy ismeretszerzésre; 

 kiemel, kiszűr konkrét információkat a nyelvi szintjének megfelelő, élőszóban vagy di-

gitális felületen elhangzó szövegből 

 értelmez egyszerű szórakoztató és ismeretterjesztő kisfilmeket; 

 értelmezi az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi szituációkhoz kapcso-

lódó, írott szövegekben megjelenő információkat; 

 összetett írott instrukciókat értelmez; 

 rövid szövegek írását igénylő kreatív munkát hoz létre önállóan; 

 üzeneteket ír; 

 a nyomtatott vagy digitális alapú írott szöveget felhasználja szórakozásra és ismeret-

szerzésre; 

 a tanórán kívüli játékos nyelvtanulási lehetőségeket felismeri, és azokat használja; 

 találkozik életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmak-

kal; 

 felhasználja a célnyelvet szórakozásra és játékos nyelvtanulásra. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 



 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmak megismerése 

(irodalom, film, társasjáték)  

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő német nyelvű szövegek felhasználása szórako-

zás és játékos nyelvtanulás céljára 

Javasolt tevékenységek: 

 projektmunka, prezentáció:  

o saját szórakozási szokások  

o kedvenc kulturális élmény bemutatása 

 egyéni internetes kutatások németül különböző témákban (filmek, színészek, együttesek 

stb.) 

 dalszövegek feldolgozása 

 olvasási verseny az osztályon belül 

 e-mail írása németül 

 közösen választott dal, képregény, film, könyv órai feldolgozása 

 csoportchat: közös online csoport létrehozása 

 

TÉMAKÖR: Wissenserwerb, Wissensvermittlung 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 óra 

Tanulási eredmények (követelmények) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz vé-

gére: 

 egyénileg vagy társaival együttműködve, szóban, részben szóban vagy írásban projekt-

munkát, kiselőadást készít, s ezeket IKT-eszközök segítségével is meg tudja valósítani; 

 hallgat az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket elektronikus, digitális csa-

tornákon, tanórán kívül is, szórakozásra vagy ismeretszerzésre; 

 a nyomtatott vagy digitális alapú írott szöveget felhasználja szórakozásra és ismeret-

szerzésre, 

 rövid, egyszerű, ismert nyelvi eszközökből álló kiselőadást tart változatos feladatok 

kapcsán, hagyományos vagy digitális alapú vizuális eszközök támogatásával; 

 néhány szóból vagy mondatból álló jegyzetet készít írott szöveg alapján; 



 a tanórán kívüli, akár játékos nyelvtanulási lehetőségeket felismeri és törekszik azokat 

kihasználni; 

 találkozik életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi ismeretterjesztő tartal-

makkal; 

 felhasználja a célnyelvet ismeretszerzésre; 

 felhasználja a célnyelvet tudásmegosztásra. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Információ megosztása az ismert nyelvi eszközökkel német nyelven 

 A tanult témákhoz kapcsolódó releváns német nyelvű információ megszerzése, tudatos 

felhasználása 

Javasolt tevékenységek: 

 projektmunka, kiselőadás, internetes kutatómunka: saját, választott témából scrapbook, 

poszter készítése, prezentáció 

 

8. évfolyam 

Heti 4 óra 

Összesen: 148 óra 

Beérkezéskor a nyelvi szint: A1+ 

Kimeneti szint: A2 

Dolgozatírás: 4 óra 

Nyelvi funkciók: 

 információkérés, információadás (Wie war das Hotel? Wo finde ich einen Supermarkt?) 

 véleménykérés és arra reagálás (Gefällt dir der Film? Ja, der Film gefällt mir.) 

 egyetértés kifejezése (Du hast Recht. Da hast du Recht. Das ist richtig. Das stimmt.) 

 egyet nem értés kifejezése (Du hast nicht Recht. Da hast du nicht Recht. Das finde ich 

nicht. Das stimmt nicht.) 

 akarat kifejezése (Ich will.) 

 képesség kifejezése (Ich kann.) 



 kérés és arra történő reakció kifejezése (Kannst du mir helfen? Ja, natürlich. Ja, gerne. 

Es tut mir leid, ich kann nicht. Einen Tee, bitte! Ich hätte gern einen Tee. Gibst du mir 

einen Tee, bitte?) 

 kínálás, illetve javaslat és arra történő reakció kifejezése (Noch ein Stück Kuchen? 

Möchtest du einen Tee? Ja, bitte. Ja, gerne. Nein, danke.) 

 meghívás és arra történő reakció kifejezése (Kommst du mit? Ja, gerne. Nein, leider 

nicht. Nein, es tut mir leid.) 

 Német nyelvi elemek, struktúrák: 

 cselekvés, történés, létezés kifejezése jelen időben: es gibt, sich-Verben (Ich freue 

mich.) 

 cselekvés, történés, létezés kifejezése múlt időben: Präteritum és Perfekt (Das Buch war 

sehr interessant. Ich habe gestern viel geschlafen.) 

 cselekvés, történés, létezés kifejezése jövő időben: Futur I. (Ich werde im Sommer nach 

Österreich fahren.) 

 birtoklás: haben, birtokos névmás (mein/meine, dein/deine, sein/seine, ihr/ihre), 

gehören (Dieses Fahrrad gehört mir.) 

 felszólító mód: Imperativ (Steh auf. Setzt euch. Nehmen Sie Platz.) 

 melléknévfokozás: Deutschland ist größer als Ungarn. In der Klasse schreibt Lara am 

schönsten.  

 minőségi viszonyok: Wie? Was für ein? Welcher? - melléknévragozás (Das finde ich 

toll/schlecht. Ich bin froh. Das ist ein interessantes Buch. Ich finde das Buch in-

teressant.) 

 térbeli viszonyok: irányok és helymeghatározás, elöljárószók (hier, dort, links, rechts, 

oben, unten, in, auf, vor, hinter, neben) 

 időbeli viszonyok: gyakoriság - Wie oft? (selten, manchmal, oft, immer, nie, einmal, 

zweimal, täglich, wöchentlich, monatlich, jährlich, jeden Tag), időpontok - Wann? 

(nächste Woche, letzte Woche, von … bis) Um wie viel Uhr? (um 8 Uhr, gegen 8 Uhr) 

 modalitás: möchten, mögen, können, wollen, müssen, sollen, dürfen igék (Ich möchte 

ein Eis. Magst du tanzen? Ich kann tanzen. Ich will heute ins Kino gehen. Er muss die 

Hausaufgabe machen. Du sollst morgen früh aufstehen.) 

 esetviszonyok: Nominativ, Akkusativ, Dativ, Genitiv (Das Buch ist spannend. Ich sehe 

das Buch nicht. Ich helfe dir. Die Texte der Schüler sind sehr interessant.) 



 szövegkohéziós eszközök: egyszerű és páros kötőszavak (nicht … sondern, und, son-

dern, oder, denn, aber, weil, deshalb, so) és névmások (das, ich, mich, mir, dich, dir, 

man) 

 szöveggrammatikai eszközök: névmások, névelők, névmási határozók mint előre és 

vissza utaló elemek a szövegben (das, dieser, der/die/das, daran, damit) 

Az egyes témakörök tanulási eredményeként a tanuló: 

 az adott tématartományban megért egyszerű célnyelvi szöveget; 

 az adott tématartományban létrehoz egyszerű célnyelvi szöveget; 

 az adott tématartományban nyelvi szintjének és életkorának megfelelő interakciót foly-

tat a tanult nyelvi elemek felhasználásával. 

Témakörök: 

TÉMAKÖR: Themen und Situationen im persönlichen Bereich und im Bereich der un-

mittelbaren Umgebung und Umwelt 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 40 óra 

Tanulási eredmények (követelmények) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 elmesél rövid, személyes történetet egyszerű nyelvi eszközökkel, önállóan, a cselek-

ményt lineárisan összefűzve; 

 rövid, egyszerű, összefüggő szövegeket ír a tanult nyelvi szerkezetek felhasználásával 

az ismert szövegtípusokban, az ajánlott tématartományokban; 

 értelmez életkorának megfelelő nyelvi helyzeteket hallott szöveg alapján; 

 összetett írott instrukciókat értelmez; 

 kommunikációt kezdeményez egyszerű hétköznapi témában, a beszélgetést követi, egy-

szerű, nyelvi eszközökkel fenntartja és lezárja; 

 az életkorának megfelelő mindennapi helyzetekben a tanult nyelvi eszközökkel megfo-

galmazott kérdéseket tesz fel, és válaszol a hozzá intézett kérdésekre; 

 véleményét, gondolatait, érzéseit egyre magabiztosabban fejezi ki a tanult nyelvi esz-

közökkel; 

 a tanult nyelvi elemeket többnyire megfelelően használja, beszédszándékainak megfe-

lelően, egyszerű spontán helyzetekben; 



 váratlan, előre nem kiszámítható eseményekre, jelenségekre és történésekre is reagál 

egyszerű célnyelvi eszközökkel, személyes vagy online interakciókban; 

 üzeneteket ír; 

 egyszerűen megfogalmazza személyes véleményét, másoktól véleményük kifejtését 

kéri, és arra reagál, elismeri vagy cáfolja mások állítását, kifejezi egyetértését vagy 

egyet nem értését; 

 kifejez tetszést, nem tetszést, akaratot, kívánságot, tudást és nem tudást, szándékot; 

 kifejez kérést, javaslatot, meghívást, kínálást és ezekre reagálást; 

 kifejez alapvető érzéseket, például örömöt, sajnálkozást, bánatot, elégedettséget, elége-

detlenséget; 

 nem értés esetén a meg nem értett kulcsszavak vagy fordulatok magyarázatát kéri vagy 

visszakérdez; 

 megoszt alapvető személyes információkat magáról egyszerű nyelvi elemekkel; 

 ismerős és gyakori alapvető helyzetekben, akár telefonon vagy digitális csatornákon is, 

többnyire helyesen és érthetően fejezi ki magát az ismert nyelvi eszközök segítségével. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Bekannte, 

Familienmitglieder, Verwandte 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: unmittel-

bare Umgebung, mein Wohnort 

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Teile des Ha-

uses/der Wohnung, Einrichtung, Gebrauchsgegenstände 

 A témakörre jellemző eseményeke vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Feste 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Hob-

bys, Einrichtung 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: soziale 

Beziehungen 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Tiere, 

Pflanzen 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Umwelt 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Na-

turschutz, Tierschutz, Haustiere halten 



 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Na-

turphänomene, Erhaltung der Natur, Nachhaltigkeit 

 Személyes és környezethez tartozó információk átadása 

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók használata 

Javasolt tevékenységek: 

 projektmunka egyénileg (PPT készítése képekkel és annak szóbeli bemutatása) 

o tágabb rokoni kapcsolatrendszer, családi ünnepek, szomszédi kapcsolatok  

o a lakóhely és környezetének bemutatása 

 projektmunka csoportban:  

o üres lakás berendezése és bemutatása okoseszközökkel 

 plakát készítése: Mit teszünk környezetünk védelme érdekében lakóhelyünkön, ottho-

nunkban, az iskolában, az utcán? 

 szóbeli mini-prezentációk: a mai és a régmúlt mindennapjainak összehasonlítása 

 internetes kutatás: Meddig élnek a különböző állatok? 

 levélírás egy kellemes/kellemetlen élményről 

 kérdőívek megalkotása, kitöltése, illetve írásbeli/szóbeli összegzése:  

o családi szokások, hagyományok 

o környezetvédelem szűkebb környezetben 

 internetes kutatás: környezetszennyezési problémák, időjárás okozta katasztrófák 

 szerepjátékok: interjú kedvenc hősöddel/színészeddel az életéről és családjáról 

 

TÉMAKÖR: Themen und Situationen im Bereich des öffentlichen Lebens 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 

Tanulási eredmények (követelmények) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 megérti a nem kizárólag ismert nyelvi elemeket tartalmazó, élőszóban vagy digitális 

felületen elhangzó rövid szöveg tartalmát; 

 értelmezi az életkorának megfelelő, élőszóban vagy digitális felületen elhangzó szöve-

gekben a beszélők gondolatmenetét; 



 hallgat az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket elektronikus, digitális csa-

tornákon, tanórán kívül is, szórakozásra vagy ismeretszerzésre; 

 értelmezi az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi szituációkhoz kapcso-

lódó, írott szövegekben megjelenő információkat; 

 megérti a nem kizárólag ismert nyelvi elemeket tartalmazó rövid írott szöveg tartalmát; 

 információt cserél, információt kér, információt ad. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: An-

gestellte in sozialen Institutionen und im Dienstleistungssektor, Touristen 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: kulturelle 

und öffentliche Institutionen, Dienstleistungen, Restaurants, berühmte Orte und Se-

henswürdigkeiten im In- und Ausland, Stadt und Land 

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Eintrittskar-

ten, Unterlagen, Prospekte 

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: kulturelle 

Ereignisse, Unterhaltungsmöglichkeiten, Verwaltung, Wegbeschreibung, Auskunft ge-

ben. 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Ver-

waltung, Dienstleistungen in Anspruch nehmen, Wegbeschreibung, Auskunft geben, 

Vorstellung von Sehenswürdigkeiten  

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Hobbys, 

Freizeit, Kultur, Unterhaltung, Dienstleistungen, Tourismus im In- und Ausland 

 A közéleti tématartományhoz tartozó egyszerű információk értelmezése és átadása 

Javasolt tevékenységek: 

 prospektus, reklám készítése (étterem, mozi, színház, látványosság)  

 ismerkedés a reklámok világával: színek, logók, üzenetek 

 projektmunka csoportban: útikönyv készítése 

 projektmunka csoportban: film/társasjáték készítése, játszása:  

o lakóhelyem 

o hazánk múltja 

 kiselőadás, internetes kutatómunka: a célnyelvi országok rövid bemutatása   

 vitafórum: városi és vidéki élet 



 kvízjáték a célnyelvi országokról és hazánkról 

 kérdőív készítése, kitöltése, kiértékelése (írás- és beszédkészség fejlesztése): leggyako-

ribb szabadidős tevékenységek a csoportban (tv, olvasás, internet, közösségi média, 

tánc, sport stb.) 

 

TÉMAKÖR: Themen und Situationen im Bereich des Klassenraums 

JAVASOLT ÓRASZÁM: óraszám: 12 óra 

Tanulási eredmények (követelmények) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz vé-

gére: 

 megérti a szintjének megfelelő, nonverbális vagy vizuális eszközökkel támogatott cél-

nyelvi óravezetést és utasításokat, kérdéseket; 

 aktívan részt vesz az életkorának és érdeklődésének megfelelő gyermek- és ifjúsági iro-

dalmi alkotások közös előadásában; 

 egyre magabiztosabban kapcsolódik be történetek kreatív alakításába, átfogalmazásába; 

 felkészülést követően röviden, összefüggően beszél az ajánlott tématartományokhoz 

tartozó témákban; 

 képet jellemez röviden, ismert nyelvi fordulatok segítségével, segítő tanári kérdések 

alapján; 

 változatos, kognitív kihívást jelentő szóbeli és írásbeli feladatokat old meg önállóan 

vagy kooperatív munkaformában, a tanult nyelvi eszközökkel, szükség szerint tanári 

segítséggel; 

 egyénileg vagy társaival együttműködve, szóban, részben szóban vagy írásban projekt-

munkát, kiselőadást készít, s ezeket IKT-eszközök segítségével is meg tudja valósítani; 

 a főbb szövegtípusok jellegzetességeit követi; 

 értelmezi az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő, egyszerű hangzószövegben a 

tanult nyelvi elemeket; 

 alkalmazza az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő hangzó szöveget a változatos 

nyelvórai tevékenységek és a feladatmegoldás során; 

 felismeri a főbb, életkorának megfelelő hangzó szövegtípusokat; 

 megkülönbözteti a főbb, életkorának megfelelő írott szövegtípusokat; 



 összetett írott instrukciókat értelmez; 

 véleményét írásban, egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazza, és arról írásban in-

terakciót folytat; 

 néhány szóból vagy mondatból álló jegyzetet készít írott szöveg alapján; 

 egyszerű mondatokat összekapcsolva mond el egymást követő eseményekből álló tör-

ténetet, vagy leírást ad valamilyen témáról; 

 összekapcsolja az ismert nyelvi elemeket egyszerű kötőszavakkal (például: és, de, 

vagy); 

 nem értés esetén a meg nem értett kulcsszavak vagy fordulatok magyarázatát kéri vagy 

visszakérdez; 

 alkalmazza az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő írott, nyomtatott vagy digitális 

alapú szöveget a változatos nyelvórai tevékenységek és feladatmegoldás során; 

 a tanórán bekapcsolódik az interakciót igénylő nyelvi tevékenységekbe, abban társaival 

közösen vesz részt, a begyakorolt nyelvi elemeket tanári segítséggel a feladat céljainak 

megfelelően alkalmazza.  

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: An-

gestellte in der Schule 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Bildung-

sinstitutionen 

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Mittel des 

Lernens 

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Schulun-

terricht, Nachmittagsprogramme, Feste in der Schule, Traditionen, Ereignisse, Prog-

ramme und Möglichkeiten des Sprachenlernens außerhalb der Schule 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Ler-

nen, Verwendung von Fremdsprachen außerhalb der Schule, Gemeinschaftsprog-

ramme, Traditionspflege 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Sprachkön-

nen und Sprachkenntnisse, Ziele mit dem Sprachenlernen, Karriereorientierung 

 Részvétel tanórai nyelvi fejlesztő tevékenységekben 

 Tanult elemek felhasználása a nyelvi célok elérésére 



 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő írott és hangzó szöveg felhasználása a nyelvi 

fejlesztő tevékenységek során 

Javasolt tevékenységek: 

 projektmunka: (egyéni vagy csoportos) 

o a magyar és a német iskolarendszer főbb különbségei 

o különleges iskolák Magyarországon és Németországban 

o iskolánk története, hagyományai, osztályunk 

 projektmunka csoportban (fordított tanóra): egy tanóra megtervezése 

 internetes kutatás: 

o iskolai szokások, időbeosztás és szabályok országonként  

o szótanulási stratégiák – a különböző módszerek bemutatása 

 scrapbook / poszter bemutató készítése: (esetleg ’poszter kiállítás’ az osztályterem fa-

lain) 

o iskolánk bemutatása  

o kedvenc tanárom bemutatása 

o kedvenc iskolai helyem bemutatása  

o saját szerepem az osztályban 

 kérdőív készítése:  

o kedvenc tantárgyak, ki miben érzi jónak / kevésbé jónak magát – szóbeli össze-

sítés 

o milyen az ideális nyelvtanár? 

 csoportos társasjáték: szókártyákból mondatalkotás – Melyik csoport tudja az összes 

kártyáját felhasználni?  

 órai feladatok 

o történet feldolgozás ’richtig-falsch’ mondatokkal 

o történet átalakítás (Pl. más személyben, más időben) 

o képleírás, hasonló képeknél a különbség keresése 

 évvégi színi előadás: pl. egy ismert musical közös megnézése, közös dramatizálása és 

előadása  

 iskolai versenyek: 

o olvasási verseny – ki tud egy év alatt 15 000 szót a könnyített olvasmányok se-

gítségével elolvasni? 

o kiejtési verseny – megadott vers előadása 



o tanulmányi verseny – korosztályi célnyelvi követelményekből  

 

TÉMAKÖR: Fächerübergreifende Themen und Situationen 

JAVASOLT ÓRASZÁM: óraszám: 16 óra 

Tanulási eredmények (követelmények) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz vé-

gére: 

 egyénileg vagy társaival együttműködve, szóban, részben szóban vagy írásban projekt-

munkát, kiselőadást készít, s ezeket IKT-eszközök segítségével is meg tudja valósítani; 

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy ko-

operatív munkaformákban; 

 aktívan részt vesz az életkorának és érdeklődésének megfelelő gyermek-, és ifjúsági 

irodalmi alkotások közös előadásában; 

 ismer szavakat, szókapcsolatokat a célnyelven a témakörre jellemző, életkorának és ér-

deklődésének megfelelő, más tudásterületen megcélzott tartalmakból. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Tanult szavak, szókapcsolatok használata célnyelven a témakörre jellemző, életkorának 

és érdeklődésének megfelelő tartalmakból 

 Más tantárgyakból szerzett ismeretek és előzetes tudás felhasználása célnyelven 

Javasolt tevékenységek: 

 egyéni projektmunka: témák, személyiségek bemutatása 

o Hogyan tudom alkalmazni nyelvtudásomat más tárgyak tanulásánál?  

o egy szabadon választott téma, mely más tárgy tanulása közben felkeltette az ér-

deklődésemet 

o egy híres tudós élete 

o Magyarország történelmének egy érdekes alakja 

 célnyelven rövid történet, mese, vers, dal írása, bemutatása 

 kontúrtérképen országok, népek megjelölése, népnevek gyakorlása 

 egy könnyített szövegű irodalmi mű elolvasása, értékelése  



 csoportos projekt: társasjáték készítése és játszása - fókuszban egy-egy tantárgy (pl.: 

földrajz, történelem, biológia, művészeti tantárgyak) 

 

TÉMAKÖR: Bezüge zur Zielsprache und zum Sprachenlernen 

JAVASOLT ÓRASZÁM: óraszám: 8 óra 

Tanulási eredmények (követelmények) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz vé-

gére: 

 idegen nyelvi kommunikációjában használja a célnyelv főbb jellemzőit; 

 értelmezi és használja az idegen nyelvű írott, olvasott és hallott tartalmakat a tanórán 

kívül is; 

 tudatosan használ alapszintű nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiákat; 

 a szövegek létrehozásához nyomtatott és digitális alapú segédeszközt, szótárt használ; 

 követi a célnyelvi normához illeszkedő beszédtempót a begyakorolt nyelvi elemekben; 

 alkalmazza a tanult nyelvi funkciókat társalgás megkezdéséhez, fenntartásához és befe-

jezéséhez; 

 tanult nyelvi eszközökkel és nonverbális elemek segítségével tisztázza mondanivalójá-

nak lényegét; 

 digitális eszközöket és felületeket is használ nyelvtudása fejlesztésére; 

 következetesen alkalmazza a célnyelvi betű- és jelkészletet; 

 ismeretlen szavak valószínű jelentését szövegösszefüggések alapján kikövetkezteti az 

életkorának és érdeklődésének megfelelő, konkrét, rövid szövegekben; 

 egy összetettebb nyelvi feladat, projekt végéig tartó célokat tűz ki magának; 

 nyelvtanulási céljainak eléréséhez megtalálja és használja a megfelelő eszközöket; 

 nyelvi haladását többnyire fel tudja mérni; 

 hibáit többnyire észreveszi és javítja; 

 társai haladásának értékelésében segítően részt vesz. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó ismerete célnyelven: Sprachkönnen und 

Sprachkenntnisse, Sprachenlernen, Sprachen 



 A célnyelvre jellemző standardhoz közelítő kiejtés használata 

 A célnyelvi betű- és jelkészlet következetes alkalmazása 

 Tanult nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák tudatos alkalmazása 

Javasolt tevékenységek: 

 tanulásmódszertan tudatosan: szótanulási technikák 

 közös popzenehallgatás  

 filmnézés a célnyelven  

o írásbeli feladat: rövid összefoglaló a filmről, a cselekményt lineárisan össze-

fűzve 

o a fim egy-két jelenetének dramatizálása és eljátszása  

o keresztrejtvény készítése a film kulcsszavaival 

o filmjelenetekhez hangalámondás, feliratozás készítése 

 kedvenc videóm bemutatása 

 könnyített olvasmányok otthoni elolvasása (évente 1-2) és rövid kedvébresztő beszá-

moló készítése az osztálytársak számára 

 csoportos projekt - társasjáték készítése: ’Használd a kifejezést!’ (minden kockán egy 

szófordulat, mondatot kell vele alkotni ahhoz, hogy tovább lépj)  

 

TÉMAKÖR: Interkulturelle und landeskundliche Themen 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 14 óra 

Tanulási eredmények (követelmények) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz vé-

gére: 

 célnyelvi kommunikációjába beépíti a tanult interkulturális ismereteket; 

 találkozik célnyelvi országismereti tartalmakkal; 

 megismerkedik hazánk legfőbb országismereti és történelmi eseményeivel a célnyelven; 

 megismeri a célnyelvi országok jellemzőit és kulturális sajátosságait; 

 a célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemeket használja. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 



 Célnyelvi kulturális szokások, jellemzők ismerete 

 Célnyelvi országok országismereti jellemzőinek ismerete 

 Hazai főbb országismereti jellemzők ismerete célnyelven 

 Hazai legfontosabb látnivalók, országismereti jellemzők bemutatása célnyelven 

 A célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemek alkalmazása 

Javasolt tevékenységek: 

 a DACHL országok megismerése és összehasonlítása hazánkkal hagyományos és digi-

tális kutatómunka, majd órai kiselőadások formájában az alábbi témakörök mentén: 

o iskolák jellemzői, napirend 

o tipikus ház, lakás 

o mindennapi szokások 

o családon belüli szerepek és feladatmegosztás 

o ünnepek a családban 

o viselkedésbeli különbségek (pl. üdvözlés) 

o állattartási szokások, kedvenc állatok 

o nyaralási szokások 

o időjárás 

o a DACHL országok tájegységei, országrészei 

o a DACHL országok étkezési szokásai, tipikus ételek 

o híres helyek a közvetlen lakókörnyezetben 

 rövid dokumentumfilmek megtekintése, elemzése a célnyelvi országokról  

 jellegzetes német ünnepek megszervezése az osztályban/iskolában (pl.: Martinstag) 

 

TÉMAKÖR: Aktuelle Themen 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 18 óra 

Tanulási eredmények (követelmények) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz vé-

gére: 

 használja a célnyelvet életkorának és nyelvi szintjének megfelelő aktuális témákban és 

a hozzájuk tartozó szituációkban; 



 megért és használ szavakat, szókapcsolatokat a célnyelvi, az életkorának és érdeklődé-

sének megfelelő hazai és nemzetközi legfőbb hírekkel, eseményekkel kapcsolatban; 

 megérti és tájékozódásra használja a célnyelvi, életkorának és érdeklődésének megfe-

lelő hazai és nemzetközi legfőbb hírek, események lényegét. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírekre és ese-

ményekre vonatkozó alapvető szókincs megértése és használata célnyelven 

 Életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírek és esemé-

nyek értelmezése és tájékozódásra való alkalmazása célnyelven 

Javasolt tevékenységek: 

 ismert hírek német nyelvű változatának olvasása, meghallgatása, megtekintése (TV hír-

adó) 

 szalagcímek és cikkek összepárosítása a tanulók érdeklődésének megfelelő témákban  

 projektmunka: iskolai híradó, híradó, időjárás-jelentés készítése a célnyelven 

 szerepjáték: 

o interjú készítése egy, a hírekben aktuálisan szereplő híres emberrel 

o talkshow aktuális témában 

 egy saját kulturális élmény bemutatása 

 

TÉMAKÖR: Unterhaltung 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 12 óra 

Tanulási eredmények (követelmények) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz vé-

gére: 

 hallgat az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket elektronikus, digitális csa-

tornákon, tanórán kívül is, szórakozásra vagy ismeretszerzésre; 

 kiemel, kiszűr konkrét információkat a nyelvi szintjének megfelelő, élőszóban vagy di-

gitális felületen elhangzó szövegből, és azokat összekapcsolja más iskolai vagy iskolán 

kívül szerzett ismereteivel; 

 értelmez egyszerű szórakoztató és ismeretterjesztő kisfilmeket; 



 értelmezi az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi szituációkhoz kapcso-

lódó, írott szövegekben megjelenő információkat; 

 összetett írott instrukciókat értelmez; 

 érdeklődése erősödik a célnyelvi irodalmi alkotások iránt; 

 rövid szövegek írását igénylő kreatív munkát hoz létre önállóan; 

 üzeneteket ír; 

 a nyomtatott vagy digitális alapú írott szöveget felhasználja szórakozásra és ismeret-

szerzésre; 

 a tanórán kívüli játékos nyelvtanulási lehetőségeket felismeri, és azokat használja; 

 találkozik életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmak-

kal; 

 felhasználja a célnyelvet szórakozásra és játékos nyelvtanulásra. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmak megismerése 

(irodalom, film, társasjáték)  

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő német nyelvű szövegek felhasználása szórako-

zás és játékos nyelvtanulás céljára 

Javasolt tevékenységek: 

 projektmunka, prezentáció:  

o saját szórakozási szokások  

o szórakozási szokások a tanulócsoporton belül  

o kedvenc kulturális élmény bemutatása 

 egyéni internetes kutatások németül különböző témákban (filmek, színészek, együttesek 

stb.) 

 dalszövegek feldolgozása, nyelvi érdekességek felfedezése 

 olvasási verseny az osztályon belül 

 naplóírás / e-mail írása németül 

 választott könnyített olvasmány feldolgozása 

 közösen választott dal, képregény, film, könyv órai feldolgozása 

 csoportchat: közös online csoport létrehozása 

 



TÉMAKÖR: Wissenserwerb, Wissensvermittlung 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 14 óra 

Tanulási eredmények (követelmények) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz vé-

gére: 

 egyénileg vagy társaival együttműködve, szóban, részben szóban vagy írásban projekt-

munkát, kiselőadást készít, s ezeket IKT-eszközök segítségével is meg tudja valósítani; 

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy ko-

operatív munkaformákban; 

 hallgat az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket elektronikus, digitális csa-

tornákon, tanórán kívül is, szórakozásra vagy ismeretszerzésre; 

 a nyomtatott vagy digitális alapú írott szöveget felhasználja szórakozásra és ismeret-

szerzésre, 

 rövid, egyszerű, ismert nyelvi eszközökből álló kiselőadást tart változatos feladatok 

kapcsán, hagyományos vagy digitális alapú vizuális eszközök támogatásával; 

 néhány szóból vagy mondatból álló jegyzetet készít írott szöveg alapján; 

 a tanórán kívüli, akár játékos nyelvtanulási lehetőségeket felismeri és törekszik azokat 

kihasználni; 

 találkozik életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi ismeretterjesztő tartal-

makkal; 

 felhasználja a célnyelvet ismeretszerzésre; 

 felhasználja a célnyelvet tudásmegosztásra. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Információ megosztása az ismert nyelvi eszközökkel német nyelven 

 A tanult témákhoz kapcsolódó releváns német nyelvű információ megszerzése, tudatos 

felhasználása 

Javasolt tevékenységek: 

 projektmunka, kiselőadás, internetes kutatómunka: saját, választott témából scrapbook, 

poszter készítése, prezentáció 

 



9. évfolyam 

Heti 4 óra 

Összesen: 148 óra 

Beérkezéskor a nyelvi szint: A2 

Kimeneti szint: A2+ 

Dolgozatírás: 4 óra 

Nyelvi funkciók: 

 öröm kifejezése (Ich freue mich, dass ... / Es freut mich, dass ...) 

 sajnálat kifejezése (Es tut mir leid!) 

 elégedettség / elégedetlenség kifejezése (Es ist prima! / Schade, dass ...) 

 csodálkozás kifejezése (Oh, das ist aber ... ! / Das kann doch nicht wahr sein!) 

 remény kifejezése (Ich hoffe, du kannst kommen!) 

 bánat / bosszúság kifejezése (Schade, dass... / Das ist aber schlimm!) 

 szándék, terv kifejezése (Ich will / werde schnell abwaschen.) 

 elvárás kifejezése (Ich soll pünktlich zu Hause sein.) 

 bizonyosság, bizonytalanság kifejezése (Ich weiß es genau. Ich weiß nicht, ob es wir-

klich regnet oder nicht. Ich bin mir nicht sicher, wann ich zu Hause ankomme.) 

 visszakérdezés kifejezése nem értés esetén (Wie bitte? Können Sie es wiederholen, 

bitte?) 

 felkérés lassúbb, hangosabb beszédre (Kannst du bitte lauter / langsamer sprechen?) 

 bemutatás (Ich möchte Ihnen Herrn Schulze vorstellen.) 

 gratuláció kifejezése és arra reagálás (Ich gratuliere Ihnen zum Geburtstag! Danke, sehr 

nett von Ihnen.) 

 segítség felajánlása, elfogadása (Kann ich Ihnen helfen? Danke, ich schaffe es schon., 

Was kann ich für dich tun? – Danke, es geht schon.) 

 érdeklődés, érdektelenség (Ich interessiere mich für Sport. – Das finde ich langweilig.) 

 elismerés, dicséret és arra reagálás (Das ist toll! Die Torte schmeckt phantastisch. – 

Danke.) 

 közömbösség (Das ist mir egal.) 

 indoklás (Ich kann nicht kommen, weil…) 



 megszólítás, elbúcsúzás hivatalos levélben (Sehr geehrter Herr …./Sehr geehrte Frau 

…, Mit freundlichen Grüßen, Mit herzlichen Grüßen) 

 segítségkérés és arra reagálás (Könntest du mir bitte helfen? Ja, sehr gerne.) 

 engedélykérés és arra reagálás (Darf ich … ? Ja, natürlich. / Ja, es ist erlaubt.) 

Nyelvi elemek, struktúrák: 

 függő beszéd jelen időben (Sie sagte, dass sie heute ins Kino geht.) 

 vonzatos igék (Ich denke viel an den Sommer), névmási határozószók (Woran denkst 

du viel? Ich denke daran, …) 

 modalitás: módbeli segédigék Präteritumban (Er konnte nicht schwimmen. Der Kranke 

durfte nicht aufstehen.),  

 szenvedő szerkezet jelen és múlt időben (Sie werden/wurden vom Flughafen abgeholt. 

Sie sind eingeladen worden.) 

 A mellékmondatok: alanyi mellékmondat (Es freut mich, dass du hier bist.), tárgyi mel-

lékmondat (Ich weiß, dass du viel zu tun hast., Ich weiß nicht, ob er morgen Zeit hat.), 

helyhatározói mellékmondat (Du sollst dort arbeiten, wo du wohnst.), időhatározói mel-

lékmondat egyidejűségre (Als ich Kind war, las ich sehr gerne Märchen.), okhatározói 

mellékmondat (Ich kann an dem Ausflug nicht teilnehmen, weil ich krank bin.) 

 névmások szövegben betöltött funkcionális használata: mutató névmás (dieser, diese, 

dieses, derselbe, dieselbe, dasselbe), vonatkozó névmás (der, die, das)  

 feltételesség jelen időben (Wenn wir Zeit haben, putzen wir die Fenster.), 

 kollokációk, Funktionsverbgefüge (eine Reise machen, zur Verfügung stehen 

Az egyes témakörök tanulási eredményeként a tanuló: 

 az adott tématartományban megért összetettebb célnyelvi szöveget; 

 az adott tématartományban létrehoz összetettebb célnyelvi szöveget; 

 az adott tématartományban életkorának megfelelő interakciót folytat. 

Témakörök 

TÉMAKÖR: Themen und Situationen im persönlichen Bereich: Verwandtschaftsbezie-

hungen, Lebensstil, Mensch und Gesellschaft 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 32 óra 

Tanulási eredmények (követelmények) 



A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz vé-

gére: 

 beszámol saját élményen, tapasztalaton alapuló vagy elképzelt eseményről a cselek-

mény, a körülmények, az érzések és gondolatok ismert nyelvi eszközökkel történő jel-

lemzésével; 

 leír összetettebb cselekvéssort, történetet, személyes élményeket, elvontabb témákban; 

 megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó hangzó szöveg lényegi tartalmát; 

 megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó összefüggő 

hangzó szöveget, és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 

 megérti és értelmezi az összefüggéseket az ajánlott tématartományokhoz kapcsolódó 

összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

 a társalgást fenntartja, törekszik mások bevonására, és szükség esetén lezárja azt, akár 

ismeretlen beszélgetőtárs esetében is; 

 előkészület nélkül részt tud venni személyes jellegű, vagy érdeklődési körének megfe-

lelő ismert témáról folytatott társalgásban;  

 a tématartományhoz kapcsolódó kép alapján kifejti gondolatait, véleményét és érzéseit; 

 a tanult nyelvi funkciókat és nyelvi eszköztárát életkorának megfelelő helyzetekben al-

kalmazza; 

 digitális eszközökön és csatornákon keresztül is alkot szöveget szóban és írásban; 

 szóban és írásban átad nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi tartalmakat valós nyelvi 

interakciók során; 

 a társalgásba aktívan, kezdeményezően és egyre magabiztosabban bekapcsolódik az ér-

deklődési körébe tartozó témák esetén a személyes tématartományon belül; 

 a mindennapi élet különböző területein, a kommunikációs helyzetek széles körében tesz 

fel releváns kérdéseket információszerzés céljából, és válaszol megfelelő módon a 

hozzá intézett célnyelvi kérdésekre; 

 véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót foly-

tat; 

 véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót foly-

tat; 

 mondanivalóját kifejezi kevésbé ismerős helyzetekben is, nyelvi eszközök széles köré-

nek használatával; 

 információt vagy véleményt közlő és kérő, összefüggő feljegyzéseket, üzeneteket ír. 



Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Bekannte, 

Familienmitglieder, Freunde, berühmte Personen, Vorbilder 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: unmittel-

bare und weitere Umgebung, Freizeitorte, Arbeitsplätze 

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Teile des Ha-

uses/der Wohnung, Einrichtung, Gebrauchsgegenstände, Kleider und Accessoires  

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Feste, 

Schul- und Familienfeiern, Sportarten, Sportereignisse  

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Hob-

bys, Freizeitaktivitäten, Haushalts –und Gartenarbeiten, Tagesablauf, Gewohnheiten, 

Plätze zum Essen (zu Hause, Kantine, Restaurants), tägliche Aufgaben,  

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: größerer 

Familienkreis, soziale Beziehungen, Kleider und Mode, positive und negative Charak-

terzüge 

 Személyes élethez tartozó információk átadása  

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók használata 

 Interakció a személyes tématartományban 

Javasolt tevékenységek: 

 csoportos projekt (plakát készítése): a sport fontossága 

o projekt (egyéni): családfa készítése, képekkel, szóbeli prezentációval  

o közeli és távoli rokonok 

o kedvenc rokonaim - miért? 

o névadási szokások a családon belül  

o érdekes családi történetek a múltból 

o jövőképem (plakát, prezentáció) 

o példaképem, ill. egy híres ember élete 

 internetes kutatómunka és csoportos projekt – családok a DACHL országaiban 

o különbségek, hasonlóságok 

o a mai kor családtípusai 

o szerepek a családon belül 

 vitafórum  



o pl. tinédzserek helyzete a családban 

 szerepjáték:  

o telefonos beszélgetések különböző szakemberekkel 

 prezentáció készítése:  

o családi ünnepek, hasonlóságok, különbségek (No, Mo) 

 

TÉMAKÖR: Öffentliches Leben, Unterhaltung 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 30 óra 

Tanulási eredmények (követelmények) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz vé-

gére: 

 megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó hangzó szöveg lényegi tartalmát; 

 célzottan keresi az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket tanórán kívül is, 

ismeretszerzésre és szórakozásra; 

 megérti az összefüggéseket az ajánlott tématartományokhoz kapcsolódó összefüggő, 

akár autentikus írott szövegekben; 

 digitális eszközöket és felületeket is használ a célnyelven ismeretszerzésre és szórako-

zásra; 

 kiszűr konkrét információkat nyelvi szintjének megfelelő szövegből, és azokat össze-

kapcsolja egyéb ismereteivel; 

 írásban röviden indokolja érzéseit, gondolatait, véleményét napi tapasztalataihoz kap-

csolódó témákban; 

 összefoglalja ismert témában nyomtatott vagy digitális alapú ifjúsági tartalmak lényegét 

röviden és érthetően; 

 megérti és a tématartományhoz kapcsolódó összefüggő hangzó szöveget;  

 információt vagy véleményt közlő és kérő, összefüggő feljegyzéseket, üzeneteket ír; 

 nyelvtanulási céljai érdekében él a valós nyelvhasználati lehetőségekkel. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: An-

gestellte in sozialen Institutionen 



 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: kulturelle 

Institutionen, Restaurants, Hotels, berühmte Orte im In- und Ausland 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Ver-

waltung, Wegbeschreibung, Auskunft geben 

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: kulturelle 

Veranstaltungen, Unterhaltungsmöglichkeiten 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Hobbies, 

Unterhaltung, Kultur, Dientleistungen 

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmak megismerése: 

Freizeitaktivitäten, Unterhaltungsmöglichkeiten, Hobbys, Kunst und kulturelle Ereig-

nisse und Veranstaltungen, Konzerte, Sport, Lesen, Computerspiele, Medien, Apps 

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő német nyelvű akár irodalmi szövegek, filmek 

felhasználása szórakozás és játékos nyelvtanulás céljára 

Javasolt tevékenységek: 

 vitakészség fejlesztése:  

o vidéki-városi élet előnyei és hátrányai 

o az olvasás szerepe a 21. században 

o ’mozik’ – kellenek még? 

o Klasszikus zene = a régmúlt pop zenéje? 

 íráskészség fejlesztése:  

 brossúrák, adatlapok kitöltése,  

 plakátok, szórólapok, hirdetések készítése 

 csoportos projektmunka (prezentáció, plakát készítése):  

o szórakozási lehetőségek lakóhelyeden 

 kutatómunka 

o hazai fesztiválok bemutatása, értékelése 

o kiállítások, érdekes múzeumok bemutatása 

 projektmunka 

o mi szórakoztatta nagyszüleinket/szüleinket?  

o mi szórakoztat minket? 

 egy német nyelvű – korosztályi érdeklődésnek megfelelő – film megtekintése, megbe-

szélése 



 egy rövid német nyelvű novella órai feldolgozása 

 

TÉMAKÖR: Bezüge zur Zielsprache und zum Sprachenlernen 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 20 óra 

Tanulási eredmények (követelmények) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz vé-

gére: 

 beazonosít nyelvtanulási célokat és ismeri az ezekhez tartozó nyelvtanulási és nyelv-

használati stratégiákat;  

 nyelvtanulási céljai érdekében tudatosabban foglalkozik a célnyelvvel; 

 céljai eléréséhez társaival párban és csoportban is együttműködik; 

 céljai eléréséhez önszabályozóan is dolgozik; 

 ismert témákban a szövegösszefüggés alapján kikövetkezteti az ismeretlen szavak je-

lentését, megérti az ismeretlen szavakat is tartalmazó mondat jelentését; 

 félreértéshez vezető hibáit kijavítja, ha beszédpartnere jelzi a problémát;  

 a kommunikáció megszakadása esetén más stratégiát alkalmazva újrakezdi a mondan-

dóját; 

 a társalgás vagy eszmecsere menetének fenntartásához alkalmazza a rendelkezésére álló 

nyelvi és stratégiai eszközöket; 

 nem értés esetén tudja tisztázni a tartalmat; 

 a tanult kifejezések alkalmazásával és a tanult nyelvi szokások követésével céljainak 

megfelelő érzéseket és beszédszándékokat fejez ki; 

 digitális eszközökön és csatornákon keresztül is folytat célnyelvi interakciót az ismert 

nyelvi eszközök segítségével; 

 digitális eszközökön és csatornákon keresztül is megérti az ismert témához kapcsolódó 

írott vagy hallott szövegeket; 

 használja a nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiákat nyelvtudása fenntartására és 

fejlesztésére; 

 társaival a kooperatív munkaformákban és a projektfeladatok megoldása során is törek-

szik a célnyelvi kommunikációra; 

 kreatív, változatos műfajú szövegeket alkot szóban, kooperatív munkaformákban; 



 törekszik releváns digitális tartalmak használatára beszédkészségének, szókincsének és 

kiejtésének továbbfejlesztése céljából; 

 használ kiemelést, hangsúlyozást, helyesbítést; 

 összekapcsolja a mondatokat megfelelő kötőszavakkal, így követhető leírást ad vagy 

nem kronológiai sorrendben lévő eseményeket is elbeszél; 

 a szövegek létrehozásához nyomtatott vagy digitális segédeszközt, szótárt használ; 

 alkalmazza a célnyelvi normához illeszkedő kiejtést, beszédtempót és intonációt; 

 digitális eszközöket és felületeket is használ nyelvtudása fejlesztésére; 

 megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó írott – akár egyszerűbb irodalmi – 

szöveg tartalmát; 

 a szövegkörnyezet alapján kikövetkezteti a szövegben előforduló ismeretlen szavak je-

lentését; 

 egy összetettebb nyelvi feladat, projekt végéig tartó célokat tűz ki magának; 

 nyelvtanulási céljai érdekében használja a tanórán kívüli nyelvtanulási lehetőségeket; 

 kikövetkezteti a szövegben megjelenő elvontabb nyelvi elemek jelentését az ajánlott 

tématartományokhoz kapcsolódó témákban; 

 nyelvi haladását fel tudja mérni; 

 hibáit az esetek többségében is tudja javítani. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Sprachkön-

nen und Sprachkenntnisse, Sprachlernstrategien, Sprachen  

 A célnyelvre jellemző standardhoz közelítő kiejtés használata  

 Nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák egyre tudatosabb alkalmazása 

Javasolt tevékenységek 

 gyakorló feladatok készítése (akár online is) az osztálytársak részére  

 nyelvtani, szókincsfejlesztő játékok készítése és játszása az órán 

 internetes kutatás és beszámoló   

o a dialektusokról 

o kedvenc pop dalom érdekes szófordulatai 

 olvasásértés fejlesztése: ismeretlen szavak jelentésének kikövetkeztetése 

 ’Osztálykönyvtár’ 



o évente egy-két könnyített olvasmány elolvasása, egyéni értékelése  

 íráskészség fejesztése 

o német nyelvű hirdetőtábla az osztályban az aktuális hírekkel/felhívásokkal né-

metül 

 

TÉMAKÖR: Interkulturelle und landeskundliche Themen 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 16 óra 

Tanulási eredmények (követelmények) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz vé-

gére: 

 alkalmazza a célnyelvi kultúráról megszerzett ismereteit informális kommunikációjá-

ban; 

 ismeri és keresi a főbb hasonlóságokat és különbségeket saját anyanyelvi és a célnyelvi 

közösség szokásai, értékei, attitűdjei és meggyőződései között; 

 felismeri a legfőbb hasonlóságokat és különbségeket az ismert nyelvi változatok között; 

 tájékozott a célnyelvi országok jellemzőiben és kulturális sajátosságaiban; 

 a célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemeket magabiztosan használja. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Célnyelvi kulturális szokások, jellemzők ismerete: Bräuche und Traditionen 

 Célnyelvi országok országismereti jellemzőinek ismerete: Leute und Kultur, Traditio-

nen, typische Wahrzeichen, Küche, regionale Sprache, Sehenswürdigkeiten Geschichte 

 A célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemek alkalmazása 

 Célnyelvi kultúráról egyszerű információk átadása 

 Egyszerű interakció a célnyelvi kultúráról 

Javasolt tevékenységek: 

 projektmunka 

o a hagyományok ápolása Magyarországon és a DACHL országokban 

o a népviselet szerepe hazánkban és a DACHL országokban 

 internetes kutatómunka 

o a karácsonyfa eredete és elterjedése 



 prezentáció 

o a karácsony ünneplése a világ országaiban 

 játék 

o leírás készítése/receptek – magyar vagy német/osztrák/svájci specialitás 

 kritika írása egy étteremről, kulturális programról az iskolai/osztály újságba 

 vita 

 

TÉMAKÖR: Fächerübergreifende Themen und Situationen  

JAVASOLT ÓRASZÁM: 20 óra 

Tanulási eredmények (követelmények) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz vé-

gére: 

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy ko-

operatív munkaformában; 

 egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást 

tart önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

 kiszűr konkrét információkat nyelvi szintjének megfelelő szövegből, és azokat össze-

kapcsolja egyéb ismereteivel; 

 használ célnyelvi elemeket más tudásterületen megcélzott tartalmakból. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Tanult szavak, szókapcsolatok használata célnyelven a témakörre jellemző, életkornak 

és érdeklődésnek megfelelő tartalmakból 

 Információszerzés célnyelven egyéb tanulásterületi tartalmakban 

Javasolt tevékenységek: 

 projektmunka (egyéni) 

o szókincsgyűjtés a kedvenc tantárgyam bemutatásához 

o egy magyar tudós/író/költő/történelmi hős életének ismertetése 

 (papíralapú vagy online) poszter vagy kiselőadás készítése bármely más tudásterület 

témaköreiről 

 vitafórum 



o melyik tantárgyat hogyan hasznosíthatjuk a felnőtt életben? 

o kell-e a mindennapos testnevelés? 

o kell-e könyvet olvasnia a 21. század fiataljának? 

 játék 

o szavak gyűjtése és elhelyezése a különböző tantárgyak oszlopai alá – kié a leg-

hosszabb lista? 

 

TÉMAKÖR: Aktuelle Themen 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 

Tanulási eredmények (követelmények) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz vé-

gére: 

 használja a célnyelvet életkorának és nyelvi szintjének megfelelő aktuális témákban és 

a hozzájuk tartozó szituációkban; 

 megérti a célnyelvi, életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi hí-

rek, események lényegét. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírekre és esemé-

nyekre vonatkozó alapvető szókincs megértése és használata célnyelven 

 Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírek és esemé-

nyek értelmezése és tájékozódásra való alkalmazása célnyelven 

 Életkornak és érdeklődésnek megfelelő német nyelvű hazai és nemzetközi aktuális hírek 

és események alkalmazása ismeretszerzésre, szórakozásra. 

Javasolt tevékenységek: 

 újság készítése, rövid cikkek írása az aktuális témákban 

 videók megtekintése  

o hírműsorok  

o aktuális eseményekről szóló tudósítások 

o riportok 

 szerepjáték 



o ’néma’ videókhoz szövegkészítés és eljátszás 

o TV interjúkészítés egy híres emberrel (pl. sportolóval)  

 internetes kutatómunka 

 egy aktuális esemény előzményeiről, részletesebb információkról 

 nyelvi/stilisztikai tudatosítás = az újságnyelv 

o a szalagcímek nyelvezete 

 

TÉMAKÖR: Wissenserwerb, Wissensvermittlung  

JAVASOLT ÓRASZÁM: óraszám: 16 óra 

Tanulási eredmények (követelmények) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz vé-

gére: 

 összefüggő, papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önál-

lóan vagy kooperatív munkaformában; 

 egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást 

tart önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

 szóban átad nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi tartalmakat valós nyelvi interakciók 

során; 

 környezetének kulturális értékeit célnyelven közvetíti; 

 írásban közvetít célnyelvi tartalmakat valós nyelvi interakciót igénylő helyzetekben; 

 digitális eszközöket és felületeket is használ a célnyelven ismeretszerzésre és szórako-

zásra; 

 összefoglal és lejegyzetel, írásban közvetít nyelvi szintjének megfelelő, rövid olvasott 

vagy hallott szövegeket; 

 nyelvtanulási céljai érdekében használja a tanórán kívüli nyelvtanulási lehetőségeket; 

 nyelvtanulási céljai érdekében él a valós nyelvhasználati lehetőségekkel. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A tanult témákhoz kapcsolódó német nyelvű információ megszerzése 

 Információ megosztása német nyelven 

Javasolt tevékenységek: 



 projektmunka (egyéni vagy csoportos) 

o prezentáció/hangfelvétel/videófelvétel készítése különböző témákban és ezek 

bemutatása az osztálynak 

o kedvenc témák feldolgozása posztereken – majd ezek kiállítása az osztályban 

o német nyelvű filmek, programok ismertetése a németes faliújságon írásban 

 projektmunka osztályszinten: magazin készítése a tanulók írásaiból (történetek, versek, 

kutatási eredmények, beszámolók stb.)  

 

10. évfolyam 

Heti 4 óra 

Összesen: 148 óra 

Beérkezéskor a nyelvi szint: A2 

Kimeneti szint: B1 

Dolgozatírás: 4 óra (1x dupla óra) 

Nyelvi funkciók: 

 öröm kifejezése (Ich freue mich, dass ... / Es freut mich, dass ...) 

 sajnálat kifejezése (Es tut mir leid!) 

 elégedettség / elégedetlenség kifejezése (Es ist prima! / Schade, dass ...) 

 csodálkozás kifejezése (Oh, das ist aber ... ! / Das kann doch nicht wahr sein!) 

 remény kifejezése (Ich hoffe, du kannst kommen!) 

 bánat / bosszúság kifejezése (Schade, dass... / Das ist aber schlimm!) 

 ígéret kifejezése (Ich mache das schon!) 

 szándék, terv kifejezése (Ich will / werde schnell abwaschen.) 

 elismerés és dicséret kifejezése és arra reagálás (Das ist toll! Die Torte schmeckt phan-

tastisch. Danke.) 

 ítélet, kritika kifejezése (Blödsinn! Das ist nicht richtig/wahr) 

 elvárás kifejezése (Ich soll pünktlich zu Hause sein.) 

 bizonyosság, bizonytalanság kifejezése (Ich weiß es genau. Ich weiß nicht, ob es wir-

klich regnet oder nicht. Ich bin mir nicht sicher, wann ich zu Hause ankomme.) 



 események leírása (Zuerst erreichten wir den Berg, dann stiegen wir hoch, und zum 

Schluss besichtigten wir die Burg.) 

 visszakérdezés kifejezése nem értés esetén (Wie bitte? Können Sie es wiederholen, 

bitte?) 

 felkérés lassúbb, hangosabb beszédre (Kannst du bitte lauter / langsamer sprechen?) 

 bemutatás (Ich möchte Ihnen Herrn Schulze vorstellen.) 

 gratuláció kifejezése és arra reagálás (Ich gratuliere Ihnen zum Geburtstag! Danke, sehr 

nett von Ihnen.) 

 együttérzés és arra reagálás (Es tut mir Leid für dich. Danke.) 

 hála kifejezése (Wir sind Ihnen sehr dankbar dafür, dass Sie uns geholfen haben.) 

 félelem kifejezése (Ich habe Angst, dass er es vergessen hat.) 

 egyetértés, egyet nem értés kifejezése (Ich bin der gleichen Meinung. Ich bin anderer 

Meinung.) 

 véleménykérés kifejezése (Sind Sie damit einverstande, dass… 

 ellenvetés kifejezése és visszautasítása (Sie haben Recht, aber… / Das stimmt zwar, 

aber ...) 

 szemrehányás kifejezése (Konntest du wirklich nicht früher kommen?!) 

 emlékezés, nem emlékezés kifejezése (Ich erinnere mich (nicht) daran, dass/ob/wie…) 

 reklamálás (Entschuldigung, ich habe ein Problem mit .... / Ich möchte mich über ... 

beschweren.) 

 tanácskérés és -adás, ajánlattétel kifejezése (Was sagst du dazu? Ich schlage dir vor, …) 

 segítség felajánlása, elfogadása (Kann ich Ihnen helfen? Danke, ich schaffe es schon., 

Was kann ich für dich tun? – Danke, es geht schon.) 

 beszélgetési szándék jelzése, félbeszakítás (Dabei fällt mir ein, …/Darf ich hier hinzufü-

gen, …) 

 megerősítés kifejezése (Ja, aber natürlich. Völlig recht.) 

 körülírás, példa megnevezése (Das ist also ein Gegenstand, der ...) 

 érdeklődés, érdektelenség (Ich interessiere mich für Sport. – Das finde ich langweilig.) 

 elismerés, dicséret és arra reagálás (Das ist toll! Die Torte schmeckt phantastisch. – 

Danke.) 

 közömbösség (Das ist mir egal.) 

 indoklás (Ich kann nicht kommen, weil…) 

 szóbeli üdvözletküldés (Liebe Grüße an Ihre Frau.) 



 megszólítás, elbúcsúzás hivatalos levélben (Sehr geehrter Herr …./Sehr geehrte Frau 

…, Mit freundlichen Grüßen, Mit herzlichen Grüßen) 

 beszédszándék jelzése beszélgetés közben (Ich möchte etwas hinzufügen.) 

 elemek összekapcsolása szóban (Zuerst, dann, danach, schließlich) 

 mondandó összefoglalása (Insgesamt, zusammenfassend) 

 beszélgetés lezárása (Danke für das Gespräch.) 

 segítségkérés és arra reagálás (Könntest du mir bitte helfen? Ja, sehr gerne.) 

 engedélykérés és arra reagálás (Darf ich … ? Ja, natürlich. / Ja, es ist erlaubt.) 

 feltételezés, kétely kifejezése (Ich vermute…., Ich weiß nicht, ob ….) 

 magyarázat kifejezése (Wir funktioniert es? Es funktioniert mit Strom., Wozu braucht 

man dieses Programm? Das braucht man zum Lernen.) 

 bánat, elkeseredés kifejezése (Das ist wirklich traurig zu hören., Ich bin enttäuscht.) 

Nyelvi elemek, struktúrák: 

 személytelenség (Es ist warm. Es schneit.) 

 függő beszéd jelen időben (Sie sagte, dass sie heute ins Kino geht.) 

 vonzatos igék (Ich denke viel an den Sommer), névmási határozószók (Woran denkst 

du viel? Ich denke daran, …) 

 főnévként használt melléknév (der Bekannte, ein Bekannter, der Verwandte, ein Ver-

wandter), melléknévi igenév (der Reisende, der Angestellte) 

 modalitás: módbeli segédigék Präteritumban (Er konnte nicht schwimmen. Der Kranke 

durfte nicht aufstehen.), brauchen zu + Inf. (Heute brauchst du nicht mitzukommen.) 

 műveltetés jelen időben és első múltban: lassen (Wir lassen / ließen unser Auto repari-

eren.) 

 szenvedő szerkezet jelen és múlt időben (Sie werden/wurden vom Flughafen abgeholt. 

Sie sind eingeladen worden.) 

 zu + Inf. szerkezet (Es ist schön, hier zu sein.) 

 mellékmondatok: alanyi mellékmondat (Es freut mich, dass du hier bist.), tárgyi mel-

lékmondat (Ich weiß, dass du viel zu tun hast., Ich weiß nicht, ob er morgen Zeit hat.), 

helyhatározói mellékmondat (Du sollst dort arbeiten, wo du wohnst.), időhatározói mel-

lékmondat egyidejűségre (Als ich Kind war, las ich sehr gerne Märchen.) és elő- és 

utóidejűségre (Nachdem Liza die Hausaufgabe gemacht hatte, kochte sie einen Tee.) 

vonatkozóan, okhatározói mellékmondat (Ich kann an dem Ausflug nicht teilnehmen, 



weil ich krank bin.), célhatározói mellékmondat (Ich bin ins Kino gekommen, um mir 

den neuen Film anzuschauen.), vonatkozó mellékmondat (Ich mag dieses Lied, das du 

singst.)  

 névmások szövegben betöltött funkcionális használata: mutató névmás (dieser, diese, 

dieses, derselbe, dieselbe, dasselbe), vonatkozó névmás (der, die, das)  

 feltételesség jelen időben (Wenn wir Zeit haben, putzen wir die Fenster.), wäre, hätte, 

würde (Was würden Sie tun, wenn sie eine Million hätten?), módbeli segédigék feltéte-

les módban (könnte, müsste stb.) 

 kollokációk, Funktionsverbgefüge (eine Reise machen, zur Verfügung stehen 

Az egyes témakörök tanulási eredményeként a tanuló: 

 az adott tématartományban megért összetettebb célnyelvi szöveget; 

 az adott tématartományban létrehoz összetettebb célnyelvi szöveget; 

 az adott tématartományban életkorának megfelelő interakciót folytat. 

Témakörök 

TÉMAKÖR: Themen und Situationen im persönlichen Bereich: Verwandtschaftsbezie-

hungen, Lebensstil, Mensch und Gesellschaft 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 22 óra 

Tanulási eredmények (követelmények) 

 A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 beszámol saját élményen, tapasztalaton alapuló vagy elképzelt eseményről a cselek-

mény, a körülmények, az érzések és gondolatok ismert nyelvi eszközökkel történő jel-

lemzésével; 

 leír összetettebb cselekvéssort, történetet, személyes élményeket, elvontabb témákban; 

 megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó hangzó szöveg lényegi tartalmát; 

 megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó összefüggő 

hangzó szöveget, és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 

 megérti és értelmezi az összefüggéseket az ajánlott tématartományokhoz kapcsolódó 

összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

 a társalgást fenntartja, törekszik mások bevonására, és szükség esetén lezárja azt, akár 

ismeretlen beszélgetőtárs esetében is; 



 előkészület nélkül részt tud venni személyes jellegű, vagy érdeklődési körének megfe-

lelő ismert témáról folytatott társalgásban;  

 a tématartományhoz kapcsolódó kép alapján kifejti gondolatait, véleményét és érzéseit; 

 a tanult nyelvi funkciókat és nyelvi eszköztárát életkorának megfelelő helyzetekben al-

kalmazza; 

 digitális eszközökön és csatornákon keresztül is alkot szöveget szóban és írásban; 

 szóban és írásban átad nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi tartalmakat valós nyelvi 

interakciók során; 

 a társalgásba aktívan, kezdeményezően és egyre magabiztosabban bekapcsolódik az ér-

deklődési körébe tartozó témák esetén a személyes tématartományon belül; 

 a mindennapi élet különböző területein, a kommunikációs helyzetek széles körében tesz 

fel releváns kérdéseket információszerzés céljából, és válaszol megfelelő módon a 

hozzá intézett célnyelvi kérdésekre; 

 véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót foly-

tat; 

 véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót foly-

tat; 

 mondanivalóját kifejezi kevésbé ismerős helyzetekben is, nyelvi eszközök széles köré-

nek használatával; 

 információt vagy véleményt közlő és kérő, összefüggő feljegyzéseket, üzeneteket ír. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Bekannte, 

Familienmitglieder, Freunde, berühmte Personen, Vorbilder, medizinisches Fachperso-

nal 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: unmittel-

bare und weitere Umgebung, Freizeitorte, Arbeitsplätze, Institutionen im Gesundheits-

wesen, Persönliche Dienstleistungen 

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Teile des Ha-

uses/der Wohnung, Einrichtung, Gebrauchsgegenstände, grundlegende Gegenstände 

zur Behandlung von Krankheiten und um fit zu bleiben, Kleider und Accessoires  

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Feste, 

Schul- und Familienfeiern, Sportarten, Sportereignisse, Krankheiten  



 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Hob-

bys, Freizeitaktivitäten, Haushalts –und Gartenarbeiten, Tagesablauf, Gewohnheiten, 

gesunde Ernährung, Plätze zum Essen (zu Hause, Kantine, Restaurants), fit bleiben, 

zum Arzt gehen, tägliche Aufgaben,  

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: größerer 

Familienkreis, soziale Beziehungen, Kleider und Mode, häufige Krankheiten und Ver-

letzungen, medizinische Behandlung, Heilmittel zu Hause, positive und negative Cha-

rakterzüge Wohlstand, Lebensphasen, Zukunftspläne, persönliche Erfolge und Misser-

folge, Jungsein, Frauenrolle-Männerrolle  

 Személyes élethez tartozó információk átadása  

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók használata 

 Interakció a személyes tématartományban 

Javasolt tevékenységek: 

 csoportos projekt (plakát készítése): a sport fontossága, egészséges életvitel 

 kutatómunka: házi gyógymódok, házi praktikák 

 projekt (egyéni): családfa készítése, képekkel, szóbeli prezentációval  

 közeli és távoli rokonok 

 kedvenc rokonaim - miért? 

 névadási szokások a családon belül  

 érdekes családi történetek a múltból 

 jövőképem (plakát, prezentáció) 

 példaképem, ill. egy híres ember élete 

 internetes kutatómunka és csoportos projekt – családok a DACHL országaiban 

o különbségek, hasonlóságok 

o a mai kor családtípusai 

o szerepek a családon belül 

o a fiatal és az idős családtagok helyzete a különböző országokban 

o a felnőtté válás hivatalos ideje a különböző országokban – miért más-más? 

 vitafórum  

o pl. tinédzserek helyzete a családban 

 szerepjáték:  

o pl. az orvosnál, a fodrásznál, a postán 



o telefonos beszélgetések különböző szakemberekkel 

 prezentáció készítése:  

o családi ünnepek a német és magyar családoknál – hasonlóságok és különbségek 

 közvélemény kutatás:  

o hobbik, érdeklődési körök 

 

TÉMAKÖR: Themen und Situationen im Bereich der Umgebung und Umwelt 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 20 óra 

Tanulási eredmények (követelmények) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz vé-

gére: 

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy ko-

operatív munkaformában; 

 megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó összefüggő 

hangzó szöveget, és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 

 véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót foly-

tat; 

 véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót foly-

tat; 

 egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást 

tart önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

 összefüggően, érthetően és nagyrészt folyékonyan beszél az adott tématartományhoz 

tartozó és az érettségi témákban a tanult nyelvi eszközökkel, felkészülést követően; 

 összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést kö-

vetően, az érettségi témakörök közül szabadon választott témában, IKT-eszközökkel 

támogatva mondanivalóját; 

 értelmezi a számára ismerős, elvontabb tartalmú szövegekben megjelenő ismeretlen 

nyelvi elemeket; 

 megérti és értelmezi az összefüggéseket az ajánlott tématartományokhoz kapcsolódó 

összefüggő, akár autentikus írott szövegekben. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 



 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Tiere, 

Pflanzen Personen im Dienste des Umweltschutzes 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Natur, Zu-

hause, Städte, auf dem Lande geografische Orte, Weltall, die Erde 

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Naturka-

tastrophen, Umweltschutz-Kampagne 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Umweltschutz, Tierschutz, Haustiere halten, Bodenschätze schützen, soziales Engage-

ment 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Na-

turphänomene, Erhaltung der Natur, Nachhaltigkeit, Wiederverwertung und Wiederver-

wendung, Wetter und Klima, Jahreszeiten 

 A környezeti és természeti tématartományhoz tartozó információk átadása 

 Interakció a környezettel és természettel kapcsolatos tématartományban 

Javasolt tevékenységek: 

 csoportos projektmunka (plakát, prezentáció készítése): 

o a vidék és a város összehasonlítása  

o kérdőív készítése, közös kiértékelése: „Sind Sie ein Ökotyp?” 

o interjú készítése: „Was tust du für die Umwelt?” 

o kisfilm megtekintése célnyelven: pl: természeti katasztrófák, környezetvédelem, 

újrahasznosítás 

 internetes kutatás:  

o veszélyeztetett állatok 

o eltűnő növények 

o nemzeti parkok a célnyelvi országokban és Magyarországon 

o a tengerek szennyezése - műanyagszigetek a tengerben 

 kiselőadás készítése:  

o veszélyben a Földünk 

o a klímaváltozás jelenlegi és lehetséges hatásai 

o a nemzeti parkok és állatkertek feladatai 

o mennyire egészséges lakóhelyem környezete? 

 vitafórum:  

o hasznosak-e az állatkertek? 



o jó-e kutyát tartani lakótelepi lakásban? 

 

TÉMAKÖR: Themen und Situationen im Bereich der Schule und Ausbildung 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 

Tanulási eredmények (követelmények) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz vé-

gére: 

 értelmezi a szintjének megfelelő célnyelvi, komplexebb tanári magyarázatokat a nyelv-

órákon; 

 a tématartományhoz kapcsolódó kép alapján kifejti gondolatait, véleményét és érzéseit;  

 részt vesz a változatos szóbeli interakciót és kognitív kihívást igénylő nyelvórai tevé-

kenységekben; 

 egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást 

tart önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

 a megfelelő szövegtípusok jellegzetességeit követi; 

 kreatív, változatos műfajú szövegeket alkot szóban, kooperatív munkaformákban; 

 megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó hangzó szöveg lényegi tartalmát; 

 alkalmazza a hangzó szövegből nyert információt feladatok megoldása során; 

 alkalmazza az írott szövegből nyert információt feladatok megoldása során; 

 véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót foly-

tat; 

 véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót foly-

tat; 

 összefoglal és lejegyzetel, írásban közvetít rövid olvasott vagy hallott szövegeket; 

 visszaad tankönyvi vagy más tanult szöveget, elbeszélést, nagyrészt folyamatos és ért-

hető történetmeséléssel, a cselekményt logikusan összefűzve; 

 váratlan, előre nem kiszámítható eseményekre, jelenségekre és történésekre jellemzően 

célnyelvi eszközökkel is reagál tanórai szituációkban. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 



 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: An-

gestellte in der Schule 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Bildung-

sinstitutionen, Teile des Schulgebäudes  

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Mittel des 

Lernens in und außerhalb der Schule 

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Feste in 

der Schule, Schultraditionen, Ereignisse, Programme und Möglichkeiten des Sprachen-

lernens/der Sprachverwendung außerhalb der Schule  

 A témakörre jellemző ismeretek, összehasonlítások célnyelven: Schulsystem in Ungarn 

und in den DACHL-Ländern 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Ler-

nen, Verwendung von Fremdsprachen außerhalb der Schule, Gemeinschaftsprog-

ramme, Traditionspflege 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Schul-

fächer, Wissen, Ziele mit dem Sprachenlernen, verschiedene Wege des Lernens 

 Részvétel tanórai nyelvi fejlesztő tevékenységekben 

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő írott és hangzó szöveg felhasználása a nyelvi 

fejlesztő tevékenységek során 

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő szöveg létrehozása írásban és szóban a nyelvi 

fejlesztő tevékenységek során 

Javasolt tevékenységek: 

 szerepjátékok: 

o konfliktus az iskolában, osztályban (osztálytárssal, tanárral) 

o különböző foglalkozások bemutatása 

o ’Álomszakmám’ 

 egyéni kutatás és képes beszámoló: 

o régi és új iskolám összehasonlítása - történetük, híres tanáraik 

o a magyarországi és a németországi iskolarendszer összehasonlítása 

 csoportmunka / projekt:  

o egy osztályprogram megtervezése 

o ’Az ideális iskola’ jellemzői 



o kisfilm készítése: „Unsere Schule” 

 internetes kutatómunka: képes beszámolók 

o érdekes iskolák a célnyelvi országokban és hazánkban 

 vitafórum: 

o hasznos-e az iskolai egyenruha?  

o jó dolog-e a bentlakásos iskola? 

o milyen a jó tanár? 

 íráskészség fejlesztése:  

o beszámoló írása egy iskolai eseményről az iskolai újság részére 

o e-mail írása egy angliai barátomnak a sok házifeladatról  

 

TÉMAKÖR: Reisen und Urlaub, Tourismus 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 16 óra 

Tanulási eredmények (követelmények) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz vé-

gére: 

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy ko-

operatív munkaformában; 

 megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó összefüggő 

hangzó szöveget, és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 

 véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót foly-

tat; 

 véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót foly-

tat; 

 egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást 

tart önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

 összefüggően, érthetően és nagyrészt folyékonyan beszél az adott tématartományhoz 

tartozó témákban a tanult nyelvi eszközökkel, felkészülést követően; 

 összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, szabadon vá-

lasztott témában, IKT-eszközökkel támogatva mondanivalóját; 



 megérti és értelmezi az összefüggéseket az ajánlott tématartományokhoz kapcsolódó 

összefüggő, akár autentikus írott szövegekben. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Touristen 

und Reiseleiter, Dienstleistungspersonal 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Unterkun-

ftsmöglichkeiten, Reiseziele, Sehenswürdigkeiten, Touristenattraktionen öffentliche 

Dienstleistungsbetriebe in Ungarn und im Ausland 

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Denkmäler, 

Ausstellungen, Reisedokumente, Verkehrsmittel, Gegenstände beim Reisen, Unter-

lagen, Eintrittskarten, Prospekte  

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Feste und 

Feiertage in Ungarn und im Ausland 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Vor-

bereitung und Planung einer Reise, Stadtrundfahrt Stadtführung 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Einzelreise 

und Gruppenreise, kulturelle Unterschiede Währungen, Wirkung des Tourismus auf 

Menschen und Wirtschaft 

 Az utazás és turizmus tématartományhoz tartozó egyszerű információk átadása 

 Interakció az utazás és turizmus tématartományban 

Javasolt tevékenységek: 

 projektmunka egyénileg, párban vagy csoportban:  

o híres helyek, épületek bemutatása a DACHL országokban 

o híres helyek, épületek bemutatása Magyarországon 

o lakóhelyünk turisztikai nevezetességeinek bemutatása célnyelven  

o ’Álomnyaralásom’ részletes megtervezése 

o felkészülés egy külföldi útra (utazási előkészületek listája) 

 internetes kutatás 

o érdekes, szokatlan szállások 

o különleges utazási lehetőségek, járművek a nagyvilágban 

 játék: Találd ki, melyik nevezetességről beszélek!  

 felmérés készítése az osztályban: 



o ki melyik országot szeretné megismerni? - Melyik a legnépszerűbb célpont? 

o ki hol szeretne nyaralni? (tengerpart? Balaton? hegyvidék? stb.) 

 szituációs játék  

o szállásfoglalás/bejelentkezés/ügyintézés 

o ’Én vagyok az idegenvezető – az osztály a turistacsoport’ 

 panaszlevél és/vagy kritika írása: egy hotelről, szórakozóhelyről 

 vitafórum 

o egyéni vagy társasutazás? 

o üdülés vagy aktív nyaralás? 

 kérdőív készítése, elemzése: „Bist du abenteuerlustig?” 

 Plauderstube: irányított kérdések segítségével 

 

TÉMAKÖR: Öffentliches Leben, Unterhaltung 

JAVASOLT ÓRASZÁM: óraszám: 10 óra 

Tanulási eredmények (követelmények) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz vé-

gére: 

 megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó hangzó szöveg lényegi tartalmát; 

 célzottan keresi az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket tanórán kívül is, 

ismeretszerzésre és szórakozásra; 

 megérti és értelmezi az összefüggéseket az ajánlott tématartományokhoz kapcsolódó 

összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

 digitális eszközöket és felületeket is használ a célnyelven ismeretszerzésre és szórako-

zásra; 

 kiszűr konkrét információkat nyelvi szintjének megfelelő szövegből, és azokat össze-

kapcsolja egyéb ismereteivel; 

 írásban röviden indokolja érzéseit, gondolatait, véleményét már elvontabb témákban; 

 összefoglalja ismert témában nyomtatott vagy digitális alapú ifjúsági tartalmak lényegét 

röviden és érthetően; 

 megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó összefüggő 

hangzó szöveget;  



 egyre szélesebb körű témákban, nyelvi kommunikációt igénylő helyzetekben interak-

ciót folytat megfelelő módon, felhasználva általános és nyelvi háttértudását, ismereteit, 

alkalmazkodva a társadalmi normákhoz; 

 információt vagy véleményt közlő és kérő, összefüggő feljegyzéseket, üzeneteket ír; 

 nyelvtanulási céljai érdekében él a valós nyelvhasználati lehetőségekkel. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: An-

gestellte in sozialen Institutionen 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: kulturelle 

Institutionen, Restaurants, Hotels, berühmte Orte im In- und Ausland 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Ver-

waltung, Wegbeschreibung, Auskunft geben 

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: kulturelle 

Veranstaltungen, Unterhaltungsmöglichkeiten 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Hobbies, 

Unterhaltung, Kultur, Dientleistungen 

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmak megismerése: 

Freizeitaktivitäten, Unterhaltungsmöglichkeiten, Hobbys, Kunst und kulturelle Ereig-

nisse und Veranstaltungen, Konzerte, Sport, Lesen, Computerspiele, Medien, Apps 

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő német nyelvű akár irodalmi szövegek, filmek 

felhasználása szórakozás és játékos nyelvtanulás céljára 

 A közéleti tématartományhoz tartozó egyszerű információk átadása, cseréje 

 Interakció a közéleti tématartományban 

Javasolt tevékenységek: 

 vitakészség fejlesztése:  

o vidéki-városi élet előnyei és hátrányai 

o az olvasás szerepe a 21. században 

o ’mozik’ – kellenek még? 

o Klasszikus zene = a régmúlt pop zenéje? 

 íráskészség fejlesztése:  

o brossúrák, adatlapok kitöltése,  

o film/könyvajánló brossúra készítése 



o plakátok, szórólapok, hirdetések készítése 

 csoportos projektmunka (prezentáció, plakát készítése):  

o szórakozási lehetőségek lakóhelyeden 

o a média szerepe a mai korban 

 kutatómunka 

o külföldi kulturális események megismerése, bemutatása 

o hazai fesztiválok bemutatása, értékelése 

o kiállítások, érdekes múzeumok bemutatása 

 projektmunka 

o mi szórakoztatta nagyszüleinket/szüleinket?  

o mi szórakoztat minket? 

 egy német nyelvű – korosztályi érdeklődésnek megfelelő – film megtekintése, megbe-

szélése 

 egy rövid német nyelvű novella órai feldolgozása 

 

TÉMAKÖR: Bezüge zur Zielsprache und zum Sprachenlernen 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 

Tanulási eredmények (követelmények) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz vé-

gére: 

 beazonosít nyelvtanulási célokat és ismeri az ezekhez tartozó nyelvtanulási és nyelv-

használati stratégiákat;  

 nyelvtanulási céljai érdekében tudatosabban foglalkozik a célnyelvvel; 

 céljai eléréséhez társaival párban és csoportban is együttműködik; 

 céljai eléréséhez önszabályozóan is dolgozik; 

 használ önértékelési módokat nyelvtudása felmérésére; 

 egyre tudatosabban használja az ön-, tanári, vagy társai értékelését nyelvtudása fenntar-

tására és fejlesztésére; 

 körülírással közvetíti a jelentéstartalmat, ha a megfelelő szót nem ismeri;  

 ismert témákban a szövegösszefüggés alapján kikövetkezteti az ismeretlen szavak je-

lentését, megérti az ismeretlen szavakat is tartalmazó mondat jelentését; 



 félreértéshez vezető hibáit kijavítja, ha beszédpartnere jelzi a problémát;  

 a kommunikáció megszakadása esetén más stratégiát alkalmazva újrakezdi a mondan-

dóját; 

 a társalgás vagy eszmecsere menetének fenntartásához alkalmazza a rendelkezésére álló 

nyelvi és stratégiai eszközöket; 

 nem értés esetén tudja tisztázni a tartalmat; 

 a tanult kifejezések alkalmazásával és a tanult nyelvi szokások követésével céljainak 

megfelelő érzéseket és beszédszándékokat fejez ki; 

 digitális eszközökön és csatornákon keresztül is folytat célnyelvi interakciót az ismert 

nyelvi eszközök segítségével; 

 digitális eszközökön és csatornákon keresztül is megérti az ismert témához kapcsolódó 

írott vagy hallott szövegeket; 

 használja a nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiákat nyelvtudása fenntartására és 

fejlesztésére; 

 hibáiból levont következtetéseire többnyire épít nyelvtudása fejlesztése érdekében; 

 megfogalmaz hosszú távú nyelvtanulási célokat saját maga számára; 

 társaival a kooperatív munkaformákban és a projektfeladatok megoldása során is törek-

szik a célnyelvi kommunikációra; 

 kreatív, változatos műfajú szövegeket alkot szóban, kooperatív munkaformákban; 

 törekszik releváns digitális tartalmak használatára beszédkészségének, szókincsének és 

kiejtésének továbbfejlesztése céljából; 

 használ kiemelést, hangsúlyozást, helyesbítést; 

 összekapcsolja a mondatokat megfelelő kötőszavakkal, így követhető leírást ad vagy 

nem kronológiai sorrendben lévő eseményeket is elbeszél; 

 a szövegek létrehozásához nyomtatott vagy digitális segédeszközt, szótárt használ; 

 alkalmazza a célnyelvi normához illeszkedő kiejtést, beszédtempót és intonációt; 

 digitális eszközöket és felületeket is magabiztosan használ nyelvtudása fejlesztésére; 

 megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó írott – akár egyszerűbb irodalmi – 

szöveg tartalmát; 

 a szövegkörnyezet alapján kikövetkezteti a szövegben előforduló ismeretlen szavak je-

lentését; 

 egy összetettebb nyelvi feladat, projekt végéig tartó célokat tűz ki magának; 

 nyelvtanulási céljai érdekében használja a tanórán kívüli nyelvtanulási lehetőségeket; 



 kikövetkezteti a szövegben megjelenő elvontabb nyelvi elemek jelentését az ajánlott 

tématartományokhoz kapcsolódó témákban; 

 nyelvi haladását fel tudja mérni; 

 hibáit az esetek többségében is tudja javítani. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Sprachkön-

nen und Sprachkenntnisse, Sprachlernstrategien, Sprachen, autonomes Lernen,  

 A célnyelvre jellemző standardhoz közelítő kiejtés használata  

 Nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák egyre tudatosabb alkalmazása 

Javasolt tevékenységek 

 gyakorló feladatok készítése (akár online is) az osztálytársak részére  

 nyelvtani, szókincsfejlesztő játékok készítése és játszása az órán 

 internetes kutatás és beszámoló  

o új szavak jelentéséről, eredetéről, szinonímáiról 

o a magyar és a német nyelv eredetéről, a különböző nyelvcsaládokról  

o a dialektusokról 

o kedvenc pop dalom érdekes szófordulatai 

 olvasásértés fejlesztése: ismeretlen szavak jelentésének kikövetkeztetése 

 ’Osztálykönyvtár’ 

o évente egy-két könnyített olvasmány elolvasása, egyéni értékelése, ajánlása  

 íráskészség fejesztése 

o cikkek egy havonta megjelenő német nyelvű osztály ’hírlaphoz’ (pl: LUX’) fel-

használva az aktuális témákhoz végzett kutatómunkákat 

o német nyelvű hirdetőtábla az osztályban az aktuális hírekkel/felhívásokkal né-

metül 

 

TÉMAKÖR: Interkulturelle und landeskundliche Themen 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 

Tanulási eredmények (követelmények) 



A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz vé-

gére: 

 alkalmazza a célnyelvi kultúráról megszerzett ismereteit informális kommunikációjá-

ban; 

 ismeri és keresi a főbb hasonlóságokat és különbségeket saját anyanyelvi és a célnyelvi 

közösség szokásai, értékei, attitűdjei és meggyőződései között; 

 felismeri a legfőbb hasonlóságokat és különbségeket az ismert nyelvi változatok között; 

 tájékozott a célnyelvi országok jellemzőiben és kulturális sajátosságaiban; 

 a célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemeket magabiztosan használja. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Célnyelvi kulturális szokások, jellemzők ismerete: Bräuche und Traditionen 

 Célnyelvi országok országismereti jellemzőinek ismerete: Leute und Kultur, Traditio-

nen, typische Wahrzeichen, nationale Sportarten, Küche, regionale Sprache, Se-

henswürdigkeiten Kunst, Geschichte 

 A célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemek alkalmazása 

 Célnyelvi kultúráról egyszerű információk átadása 

 Egyszerű interakció a célnyelvi kultúráról 

Javasolt tevékenységek: 

 projektmunka 

o a hagyományok ápolása Magyarországon és a DACHL országokban 

o Mik a legfőbb sportágak a két országban és miért? 

o a népviselet szerepe hazánkban és a DACHL országokban 

 internetes kutatómunka 

o a német himnusz eredete és változásai 

 prezentáció 

o a német-magyar közös történelem egy kiemelkedő eseménye  

 játék 

o leírás készítése/receptek – magyar vagy német/osztrák/svájci specialitás 

o kvíz különböző oszágok étkezési szokásairól 

o kritika írása egy étteremről, kulturális programról az iskolai/osztály újságba 

 vitafórum 



o milyen kulturális meglepetések érhetnek a DACHL országokban? 

 

TÉMAKÖR: Fächerübergreifende Themen und Situationen  

JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 

Tanulási eredmények (követelmények) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz vé-

gére: 

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy ko-

operatív munkaformában; 

 egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást 

tart önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

 kiszűr konkrét információkat nyelvi szintjének megfelelő szövegből, és azokat össze-

kapcsolja egyéb ismereteivel; 

 használ célnyelvi elemeket más tudásterületen megcélzott tartalmakból. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Tanult szavak, szókapcsolatok használata célnyelven a témakörre jellemző, életkornak 

és érdeklődésnek megfelelő tartalmakból 

 Információszerzés célnyelven egyéb tanulásterületi tartalmakban 

Javasolt tevékenységek: 

 projektmunka (egyéni) 

o szókincsgyűjtés a kedvenc tantárgyam bemutatásához 

o egy magyar tudós/író/költő/történelmi hős életének ismertetése 

 (papíralapú vagy online) poszter vagy kiselőadás készítése bármely más tudásterület 

témaköreiről 

 vitafórum 

o melyik tantárgyat hogyan hasznosíthatjuk a felnőtt életben? 

o kell-e a mindennapos testnevelés? 

o fontos-e a zene és a tánc? 

o kell-e könyvet olvasnia a 21. század fiataljának? 

o fontos-e az irodalmi művek lefordítása, filmek szinkronizálása? 



 játék 

o szavak gyűjtése és elhelyezése a különböző tantárgyak oszlopai alá – kié a leg-

hosszabb lista? 

o egy történelmi esemény modellezése szerepjátékkal 

 

TÉMAKÖR: Aktuelle Themen 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 

Tanulási eredmények (követelmények) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz vé-

gére: 

 használja a célnyelvet életkorának és nyelvi szintjének megfelelő aktuális témákban és 

a hozzájuk tartozó szituációkban; 

 megérti a célnyelvi, életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi hí-

rek, események lényegét. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírekre és esemé-

nyekre vonatkozó alapvető szókincs megértése és használata célnyelven 

 Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírek és esemé-

nyek értelmezése és tájékozódásra való alkalmazása célnyelven 

 Életkornak és érdeklődésnek megfelelő német nyelvű hazai és nemzetközi aktuális hírek 

és események alkalmazása ismeretszerzésre, szórakozásra. 

Javasolt tevékenységek: 

 vitafórum egy aktuális eseményről 

 újság készítése, rövid cikkek írása az aktuális témákban 

 videók megtekintése  

o hírműsorok  

o aktuális eseményekről szóló tudósítások 

o riportok 

 szerepjáték 

o ’néma’ videókhoz szövegkészítés és eljátszás 



o TV interjúkészítés egy híres emberrel (pl. sportolóval)  

 internetes kutatómunka 

o egy aktuális esemény előzményeiről, részletesebb információkról 

o szókincsfejlesztés a média világához 

 nyelvi/stilisztikai tudatosítás = az újságnyelv 

o a szalagcímek nyelvezete 

o az újságcikkek stílusa, szerkezete 

o különbség egy hír írott és szóbeli megjelenésében  

 

TÉMAKÖR: Wissenschaft und Technik, Kommunikation 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 12 óra 

Tanulási eredmények (követelmények) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz vé-

gére: 

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy ko-

operatív munkaformában; 

 megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó összefüggő 

hangzó szöveget, és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 

 véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót foly-

tat; 

 véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót foly-

tat; 

 egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást 

tart önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

 összefüggően, érthetően és nagyrészt folyékonyan beszél az adott tématartományhoz 

tartozó témákban a tanult nyelvi eszközökkel, felkészülést követően; 

 összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést kö-

vetően, szabadon választott témában, IKT-eszközökkel támogatva mondanivalóját; 

 értelmezi a számára ismerős, elvontabb tartalmú szövegekben megjelenő ismeretlen 

nyelvi elemeket; 



 megérti és értelmezi a lényeget az ajánlott tématartományokhoz kapcsolódó összefüggő, 

akár autentikus írott szövegekben. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Technik im 

Haushalt, Handy, Computer, Internet 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Nutzung der Technologie im Alltag, im Studium oder in der Arbeit  

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Internet, 

soziale Netzwerke 

 Egyszerű információ átadása a tudomány és technika tématartományban 

 Egyszerű interakció a tudomány és technika tématartományban 

Javasolt tevékenységek: 

 kiselőadás: Én és az okostelefonom 

 csoportos projektmunka: A világ internet nélkül 

 projektmunka (csoportban): Milyen technikai újítások fogják segíteni a jövőben…  

o a közlekedést? 

o a házimunkát?  

o az oktatást? 

o a kommunikációt? 

 internetes kutatómunka és prezentáció 

o a világ legfontosabb találmányai 

o a kommunikáció fejlődése az utóbbi 20 évben 

o a tudományos élet „fáklyavivői” a történelem folyamán  

 vitafórum  

o az internet jövője 

o mire jó a virtuális valóság?  

o haladás-e minden változás? 

o a közösségi média előnyei és hátrányai 

 

TÉMAKÖR: Wissenserwerb, Wissensvermittlung  

JAVASOLT ÓRASZÁM: 13 óra 



Tanulási eredmények (követelmények) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz vé-

gére: 

 összefüggő, papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önál-

lóan vagy kooperatív munkaformában; 

 egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást 

tart önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

 szóban átad nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi tartalmakat valós nyelvi interakciók 

során; 

 környezetének kulturális értékeit célnyelven közvetíti; 

 írásban közvetít célnyelvi tartalmakat valós nyelvi interakciót igénylő helyzetekben; 

 digitális eszközöket és felületeket is használ a célnyelven ismeretszerzésre és szórako-

zásra; 

 összefoglal és lejegyzetel, írásban közvetít nyelvi szintjének megfelelő, rövid olvasott 

vagy hallott szövegeket; 

 nyelvtanulási céljai érdekében használja a tanórán kívüli nyelvtanulási lehetőségeket; 

 nyelvtanulási céljai érdekében él a valós nyelvhasználati lehetőségekkel. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A tanult témákhoz kapcsolódó német nyelvű információ megszerzése 

 Információ megosztása német nyelven 

Javasolt tevékenységek: 

 projektmunka (egyéni vagy csoportos) 

o prezentáció/hangfelvétel/videófelvétel készítése különböző témákban és ezek 

bemutatása az osztálynak 

o kedvenc témák feldolgozása posztereken – majd ezek kiállítása az osztályban 

o német nyelvű filmek, programok ismertetése a németes faliújságon írásban 

 projektmunka osztályszinten: magazin készítése a tanulók írásaiból (történetek, versek, 

kutatási eredmények, beszámolók stb.)  

 



11. évfolyam 

Heti 3 óra 

Összesen: 111 óra 

Beérkezéskor a nyelvi szint: B1 

Kimeneti szint: B1+ 

Dolgozatírás: 4 óra (1x dupla óra) 

Nyelvi funkciók: 

 álláspont, vélemény kifejezése (Ich vertrete die Meinung / den Standpunkt, …) 

 érvek felvezetése (Ich halte das für besonders wichtig, weil..., Wenn man bedenkt, 

dass..., Man sollte auf alle Fälle berücksichtigen, dass...) 

 egyetértés mások érveivel (Das finde / glaube / meine ich auch., Da haben Sie Recht.) 

 kétely, bizonytalanság kifejezése (Da bin ich mir nicht sicher. Das bezweifle ich. Sie 

haben teilweise Recht, aber…) 

 mások érveivel való egyet nem értés (Da bin ich ganz anderer Meinung / Ansicht, 

weil..., Dem kann ich nicht zustimmen, weil..., Das kann ich überhaupt nicht 

nachvollziehen, weil...) 

 javaslat (Ich bin dafür, dass..., Ich schlage vor, wir...., Wir könnten vielleicht ..., Was 

halten Sie davon, ...., Ich hätte eine andere Idee., Ich würde einen anderen Vorschlag 

machen.) 

 konklúzió levonása (Alles in allem zeigt sich, dass....) 

 érdeklődés kifejezése (Ich möchte mich danach erkundigen, ..., Könnten Sie mir weitere 

Informationen über ... geben?) 

 hogylét iránti érdeklődés (Was kann ich für dich/Sie tun?) 

 bocsánatkérés értelmezése és annak kifejezése (Entschuldigen Sie bitte…/Verzeihen 

Sie bitte…, kein Problem)  

 érzések kifejezése (ich befürchte, dass…)  

 egymást követő események leírása (zuerst, zweitens, zum Schluss) 

 beszédszándék jelzése beszélgetés közben (Kann/darf ich dich/Sie kurz unterbrechen) 

Nyelvi elemek és struktúrák: 



 feltételes mód (Wenn ich nicht so viel Schokolade äße, wöge ich nicht 70 Kilo/Wenn 

ich nicht so viel Schokolade essen würde, würde ich nicht 70 Kilo wiegen.), feltételes 

mód módbeli segédigével, múlt időben (Jan hätte den Test besser schreiben können, 

wenn er mehr gelernt hätte.) 

 óhajtó és irreális óhajtó mondatok (Wenn ich doch Steven noch einmal sähe! Wenn ich 

bloß nichts gesagt hätte!) 

 mellékmondatok: módhatározói mellékmondat (Er erzählt so spannend, dass alle ihn 

bewundern.), hasonlító mellékmondat (Er sieht so aus, als ob er wieder gesund wäre.), 

következtető mellékmondat (Sie ist weggegangen, ohne dass sie etwas gesagt hätte.), 

megengedő mellékmondat (Obwohl er viele Probleme hat, steht uns immer zur Ver-

fügung.) 

 cselekvőpasszív módbeli segédigékkel jelen és múlt időben (Deine Schrift kann nicht 

gelesen werden./Alle Geschenke konnten schön eingepackt werden 

 főnévi és melléknévi vonzatok (zweifeln an, angewiesen auf) 

 elváló és nem elváló igekötők (Der Schüler hat das unbekannte Wort schön um-

geschrieben. Mein Text gefällt mir nicht, ich umschreibe den ganzen.) 

Az egyes témakörök tanulása eredményeként a tanuló: 

 az adott tématartományban megért összetett, elvontabb, akár anyanyelvűek kommuni-

kációjából születő célnyelvi szöveget; 

 létrehoz összetett, akár elvontabb, a közvetlen vonatkozásokon túlmenő tartalmú cél-

nyelvi szöveget; 

 életkorának megfelelő, a természeteshez közelítő interakciót folytat. 

Témakörök 

TÉMAKÖR: Themen und Situationen im persönlichen Bereich: Verwandtschaftsbezie-

hungen, Lebensstil 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 15 óra 

Tanulási eredmények (követelmények) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz vé-

gére: 



 beszámol saját élményen, tapasztalaton alapuló, akár az érdeklődési körén túlmutató 

vagy elképzelt személyes eseményről a cselekmény, a körülmények, az érzések és gon-

dolatok ismert nyelvi eszközökkel történő összetettebb, részletes és világos jellemzésé-

vel; 

 a tanult nyelvi elemek segítségével megérti a hangzószöveg lényegét akár anyanyelvi 

beszélők köznyelvi kommunikációjában és számára kevésbé ismert témákban és szitu-

ációkban is; 

 megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó összefüggő 

hangzó szöveget;  

 értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 

 megért szokványos tempóban folyó autentikus szórakoztató és ismeretterjesztő tartal-

makat, változatos csatornákon; 

 megérti és értelmezi a részleteket hosszabb, összetettebb, akár elvontabb témájú írott 

szövegekben; 

 társalgást kezdeményez, a megértést fenntartja, törekszik mások bevonására, és szükség 

esetén lezárja azt a személyes tématartományon belül, akár anyanyelvű beszélgetőtárs 

esetében is; 

 érzelmeit és véleményét szóban, változatos nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról 

interakciót folytat; 

 érzelmeit és véleményét írásban, változatos nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról 

interakciót folytat; 

 a nyelvi funkciókat és nyelvi eszköztárát életkorának megfelelő élethelyzetekben meg-

felelően alkalmazza; 

 mondanivalóját kifejezi kevésbé ismerős helyzetekben is, nyelvi eszközök széles köré-

nek használatával; 

 digitális eszközökön és csatornákon keresztül is alkot szöveget szóban és írásban; 

 szükség esetén eltér az előre elgondoltaktól és mondandóját a beszédpartnerekhez, hall-

gatósághoz igazítja; 

 beszéd- és írásprodukcióját tudatosan megtervezi, hiányosságait igyekszik kompen-

zálni; 

 szóban és írásban, valós nyelvi interakciók során jó nyelvhelyességgel, megfelelő szó-

kinccsel, a természeteshez közelítő szinten vesz részt a személyes tématartományban és 

az idetartozó érettségi témákban. 



Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Bekannte, 

Familienmitglieder, Verwandte, Generationen in der Familie, Liebe, Ehe, Freunde, 

berühmte Personen, Vorbilder, medizinisches Fachpersonal, Gleichberechtigung von 

Mann und Frau, alte und neue Familienmodelle 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: unmittel-

bare und weitere Umgebung, Arbeitsplätze, Institutionen im Gesundheitswesen, 

Wohnorte, Freizeitorte, Persönliche Dienstleistungen  

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Teile des Ha-

uses/der Wohnung, Einrichtung, Gebrauchsgegenstände, grundlegende Gegenstände 

zur Behandlung von Krankheiten und um fit zu bleiben, Kleider und Accessoires  

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Feste (Fa-

milienfeste, Kirchenfeste, Nationalfeste) Schul- und Familienfeiern, Sportarten, Sporte-

reignisse, Krankheiten,  

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Haus-

halts –und Gartenarbeiten, Tagesablauf, Gewohnheiten, gesunde Ernährung, Plätze zum 

Essen (zu Hause, Kantine, Restaurants), fit bleiben, zum Arzt gehen, Hausarbeiten, 

tägliche Aufgaben  

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: größerer 

Familienkreis, Rollenverteilung in der Familie, Wohlstand, soziale Beziehungen, Klei-

der und Mode, Kleidung als Ausdruck der gesellschaftlichen Zugehörigkeit, Lebens-

phasen, Beziehungen, Zukunftspläne, häufige Krankheiten und Verletzungen, Gesund-

heitswesen (medizinische Behandlung, Heilmittel zu Hause), positive und negative 

Charakterzüge, persönliche Erfolge und Misserfolge, Freundschaft 

 Személyes élethez tartozó összetettebb, akár a közvetlen vonatkozásokon túlmutató in-

formációk átadása 

 A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a személyes té-

matartományban 

Javasolt tevékenységek: 

 internetes kutatás 

o a családok szerepe a különböző társadalmakban (dinasztiák, klánok stb…) 

o milyenek voltak a családok Magyarországon 100 évvel ezelőtt? 



o a nők szerepének változásai az évszázadok folyamán 

o modern családok 

o az orvoslás lehetőségei a régmúltban és ma 

 szerepjáték  

o orvosi ellátás igénybevétele 

o ajándékba kapott ruhanemű/könyv/telefon visszacserélése 

 önálló szövegalkotás 

o az életem 15 év múlva  

o híres személyiségek, mint példaképek 

 vitafórum 

o az egyes családtagok családban betöltött szerepe és feladatai 

o ’A házasságok az égben köttetnek’ 

o vannak-e még családi példaképek? 

o a generációk együttélése: kölcsönös segítség vagy konfliktusforrás? 

o a Mama Hotel lakói 

o hagyományos vagy modern családmodell? 

o piercingek és tetoválások a fiatalok körében 

o ’Egy gyerek nem gyerek?’ 

o valóban „ruha teszi az embert”? 

o hagyományos vagy alternatív gyógyítás? 

o minden biotermék bio? 

o a márkanevek szerepe a társadalomban 

 

TÉMAKÖR: Öffentliches Leben und Unterhaltung 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 óra 

Tanulási eredmények (követelmények) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz vé-

gére: 

 beszámol az érdeklődési körébe eső közügyekkel, szórakozással kapcsolatos esemény-

ről a cselekmény, a körülmények, az érzések és gondolatok ismert nyelvi eszközökkel 

történő részletes és világos jellemzésével; 



 a tanult nyelvi elemek segítségével megérti a hangzószöveg lényegét számára kevésbé 

ismert témákban és szituációkban is; 

 a tanult nyelvi elemek segítségével megérti a hangzószöveg lényegét anyanyelvi beszé-

lők köznyelvi kommunikációjában; 

 megérti az elvontabb tartalmú hangzószövegek lényegét 

 követi a szokványos tempóban folyó, környezettel kapcsolatos autentikus szórakoztató 

és ismeretterjesztő tartalmakat, változatos csatornákon; 

 megérti a legtöbb televíziós hírműsort; 

 megérti a részleteket hosszabb, összetettebb, akár elvontabb témájú írott szövegekben; 

 megérti az összefüggéseket a közügyekkel, szórakozással kapcsolatos tématartomány-

hoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

 társalgást kezdeményez, a megértést fenntartja, törekszik mások bevonására, és szükség 

esetén lezárja azt szórakozás, illetve információszerzés, -csere céljából, akár anya-

nyelvű beszélgetőtárs esetében is; 

 a közügyekkel, szórakozással kapcsolatos témákban, nyelvi kommunikációt igénylő 

helyzetekben interakciót folytat, felhasználva általános és nyelvi háttértudását, ismere-

teit, alkalmazkodva a társadalmi normákhoz; 

 digitális eszközöket és felületeket is használ a célnyelven ismeretszerzésre és szórako-

zásra; 

 nyelvtanulási céljai érdekében él a valós nyelvhasználati lehetőségekkel; 

 nyelvtanulási céljai érdekében alkalmazza a tanórán kívüli nyelvtanulási lehetőségeket. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: An-

gestellte in sozialen Institutionen 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: kulturelle 

Institutionen, Restaurants, Hotels, berühmte Orte im In- und Ausland 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Ver-

waltung, Wegbeschreibung, Auskunft geben 

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: kulturelle 

Veranstaltungen, Unterhaltungsmöglichkeiten 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Hobbies, 

Unterhaltung, Kultur, Dientleistungen 



 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmak alkalmazása: 

Freizeitaktivitäten, Bücher, Filme, Unterhaltungsmöglichkeiten, Hobbys, Kunst, Kon-

zerte, Sport, Lesen, Computerspiele, Medien 

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő német nyelvű szövegek felhasználása szórako-

zás és játékos nyelvtanulás céljára 

 A közügyekkel, szórakozással kapcsolatos tématartományhoz tartozó összetettebb 

 A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a közügyekkel, 

szórakozással kapcsolatos tématartományban 

Javasolt tevékenységek: 

 internetes kutatómunka  

o kulturális események és szórakozási lehetőségek egy kiválasztott célnyelvi/ma-

gyarországi városban 

 szerepjáték  

o útbaigazítás kérése és adása 

 vitafórum 

o az e-könyvek előnyei és hátrányai 

o gyorsétterem vagy házi koszt? 

 

TÉMAKÖR: Bezüge zur Zielsprache und zum Sprachenlernen 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 óra 

Tanulási eredmények (követelmények) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz vé-

gére: 

 tudatosan használja a nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiákat nyelvtudása fenntar-

tására és fejlesztésére; 

 hiányosságait, hibáit felismeri, azokat egyre hatékonyabban kompenzálja, javítja a ta-

nult stratégiák felhasználásával; 

 céljai eléréséhez önszabályozóan is dolgozik; 

 használ önértékelési módokat nyelvtudása felmérésére; 



 használja az ön-, tanári, vagy társai értékelését nyelvtudása fenntartására és fejleszté-

sére; 

 társaival a kooperatív munkaformákban és a projektfeladatok megoldása során is törek-

szik a célnyelvi kommunikációra; 

 kreatív, változatos műfajú szövegeket alkot szóban, kooperatív munkaformákban; 

 törekszik releváns digitális tartalmak használatára beszédkészségének, szókincsének és 

kiejtésének továbbfejlesztése céljából; 

 a szövegösszefüggés alapján kikövetkezteti az ismeretlen szavak jelentését, megérti az 

ismeretlen szavakat is tartalmazó mondatot; 

 a tanult kifejezések alkalmazásával és a tanult nyelvi szokások követésével érzéseit és 

beszédszándékait világosan és érthetően fejezi ki; 

 a szövegek létrehozásához hatékonyan használ nyomtatott vagy digitális segédeszközt, 

szótárt;  

 digitális eszközökön és csatornákon keresztül is folytat a természeteshez közelítő cél-

nyelvi interakciót az ismert nyelvi eszközök segítségével; 

 digitális eszközökön és csatornákon keresztül is alkalmazza az ismert témához kapcso-

lódó írott vagy hallott szövegeket;  

 alkalmazza a célnyelvi normához közelítő beszédtempót; 

 digitális eszközöket és felületeket is rendszeresen használ nyelvtudása fejlesztésére; 

 felismeri, és jellemző elemeiben megérti a legfőbb nyelvi dialektusok egyes elemeit is 

tartalmazó szóbeli közléseket; 

 hatékonyan alkalmazza a tanult nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiákat; 

 elolvas és értelmez nyelvi szintjének megfelelő irodalmi szövegeket;  

 egy összetettebb nyelvi feladat, projekt végéig tartó célokat tűz ki magának; 

 céljai eléréséhez megtalálja és használja a megfelelő eszközöket, módokat; 

 nyelvi haladását fel tudja mérni és ezt fejlődése szolgálatába állítja; 

 hibáit igyekszik önállóan is javítani; 

 nyelvtanulási céljai érdekében használja a tanórán kívüli nyelvtanulási és nyelvhaszná-

lati lehetőségeket. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Sprachkön-

nen und Sprachkenntnisse, Sprachlernstrategien, Sprachen, Dialekte, autonomes Lernen 



 A célnyelvre jellemző standardnak megfelelő kiejtés használata az ismert nyelvi ele-

mekben 

 A legfőbb célnyelvi dialektusok felismerése 

 Nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák tudatos és hatékony alkalmazása 

Javasolt tevékenységek: 

 interaktív térképek használata  

o ismerkedés célnyelvi dialektusokkal 

 csoportmunka 

o szófelhők készítése az érettségi témakörökhöz 

 prezentáció készítése és bemutatása a külföldi nyelvtanulás pozitív és negatív tapaszta-

latairól 

 egyéni projekt 

o 2-3 könnyített olvasmány elolvasása, olvasónapló írása 

 egy célnyelvű vers fordításával való összehasonlítása 

 vitafórum 

o internetes szótárt vagy papíralapút érdemes használni? 

o a „Denglisch” hatása a német nyelv jövőjére 

 

TÉMAKÖR: Interkulturelle und landeskundliche Themen 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 

Tanulási eredmények (követelmények) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz vé-

gére: 

 alkalmazza a célnyelvi kultúráról megszerzett ismereteit informális és akár formális 

kommunikációjában; 

 ismeri a célnyelvi országok történelmének és jelenének legfontosabb vonásait; 

 interkulturális ismeretei segítségével társasági szempontból is megfelelő kommuniká-

ciót folytat írásban és szóban; 

 megfogalmaz főbb hasonlóságokat és különbségeket az ismert nyelvi változatok között; 



 alkalmazza a nyelvi változatokról megszerzett ismereteit informális kommunikációjá-

ban; 

 szociokulturális ismeretei (például célnyelvi társadalmi szokások) már lehetővé teszik 

azt, hogy társasági szempontból is megfelelő kommunikációt folytasson; 

 interkulturális tudatosságára építve felismeri a célnyelvi és saját hazájának kultúrája kö-

zötti hasonlóságokat és különbségeket; 

 tájékozott a célnyelvi országok jellemzőiben és kulturális sajátosságaiban; 

 ismeri a célnyelvi és saját hazájának kultúrája közötti hasonlóságokat és különbségeket; 

 tájékozott a célnyelvi országokra jellemző alapvető érintkezési és udvariassági szoká-

sokat illetően; 

 ismertet célnyelven a magyar értékeket; 

 a célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemeket magabiztosan használja. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Célnyelvi kulturális szokások, jellemzők ismerete: Bräuche und Traditionen  

 Célnyelvi országok országismereti jellemzőinek ismerete: Leute und Kultur, Traditio-

nen, typische Wahrzeichen, nationale Sportarten, Küche, regionale Sprache, Se-

henswürdigkeiten, Kunst, Geschichte, Literatur 

 Célnyelvi országok történelmi jellemzőinek ismerete: Das Dritte Reich, BRD, DDR, 

Wende, Mauerfall  

 Célnyelvi országok alapvető érintkezési szabályainak ismerete és alkalmazása (Tschüß, 

sehr geehrte…, Hallo u.s.w) 

 Hazánk legfontosabb történelmi eseményeinek, személyeinek, folyamatainak ismerete 

célnyelven  

 A célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemek alkalmazása 

 Célnyelvi kultúráról információk átadása 

 Hazánk országismereti és egyéb fő jellemzőiről információk átadása 

 Interakció a célnyelvi és hazai kultúráról, országismereti jellemzőkről 

Javasolt tevékenységek: 

 prezentáció készítése és bemutatása  

o Magyarország és Németország/Ausztria történelmének legfontosabb kapcsoló-

dásai 

 projektmunka  



o a DACHL országok rövid történelme 

o a magyar és német/osztrák/svájci történelem kapcsolódási pontjai  

o hagyományok és szokások egy célnyelvi országban  

 internetes kutatómunka  

o magyar receptek német nyelvű interpretálása 

o milyen más nyelvek találhatók a DACHL országokban? 

 egy német nyelvű történelmi film megtekintése  

 vitafórum 

o fontos-e a hagyományok életben tartása? 

o miben hasznos a globalizáció?  

 

TÉMAKÖR: Fächerübergreifende Themen und Situationen  

JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 

Tanulási eredmények (követelmények) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz vé-

gére: 

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy ko-

operatív munkaformában; 

 egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást 

tart önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

 ismer más tantárgyi tartalmakat, részinformációkat célnyelven; 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Tanult szavak, szókapcsolatok használata célnyelven a témakörre jellemző, életkornak 

és érdeklődésnek megfelelő tartalmakból 

 Információszerzés célnyelven egyéb tanulásterületi tartalmakban 

Javasolt tevékenységek: 

 egyéni projektmunka 

o a továbbtanuláshoz választott tantárgyam (tantárgyaim) bemutatása 

 vitafórum: a humán vagy a reál műveltség a fontos? 



 

TÉMAKÖR: Aktuelle Themen 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 óra 

Tanulási eredmények (követelmények) 

 A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 használja a célnyelvet aktuális témákban és a hozzájuk tartozó szituációkban; 

 felhasználja a célnyelvű, legfőbb hazai és nemzetközi híreket ismeretszerzésre és szó-

rakozásra.  

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírekre és esemé-

nyekre vonatkozó szókincs megértése és használata célnyelven 

 Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírek és esemé-

nyek értelmezése és tájékozódásra való alkalmazása célnyelven 

 Életkornak és érdeklődésnek megfelelő német nyelvű hazai és nemzetközi aktuális hírek 

és események alkalmazása ismeretszerzésre, szórakozásra 

Javasolt tevékenységek: 

 pármunka  

o célnyelvi sajtótermékek felkutatása  

o aktuális hírek olvasása 

o az olvasott cikk tartalmának ismertetése és állásfoglalás a benne foglaltakkal 

kapcsolatban 

 osztálymunka 

o német nyelvű híradó rendszeres nézése 

 

TÉMAKÖR: Wissenschaft und Technik, Kommunikation 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 14 óra 

Tanulási eredmények (követelmények) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz vé-

gére: 



 összefüggően, világosan és nagyrészt folyékonyan beszél a tudomány és technika téma-

tartományhoz tartozó alapvető témákban; 

 összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést kö-

vetően, az érettségi témakörök közül szabadon választott témában, IKT-eszközökkel 

támogatva mondanivalóját; 

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy ko-

operatív munkaformában; 

 megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket a tudomány és technika téma-

tartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus hangzó szövegekben; 

 megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket a tudomány és technika téma-

tartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

 véleményét szóban megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

 véleményét írásban megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

 véleményét szóban, felkészülés nélkül, a tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és 

arról interakciót folytat. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek  

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Wis-

senschaftler, Forscher, Erfinder, Ingenieure  

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Geräte für 

Alltagsmenschen/Wissenschaftler/IT-Fachleute, (Teile von) IT-Geräten,  

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Messen, 

Konferenzen 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Nutzung der Technologie im Alltag, im Studium oder in der Arbeit, wesentliche Inno-

vationen 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Internet, 

soziale Netzwerke, Forschung, Erfindungen 

 A tudomány és technika tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a közvetlen vo-

natkozásokon túlmutató információk átadása 

 A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a tudomány és 

technika tématartományban. 

Javasolt tevékenységek: 



 internetes kutatómunka 

o találmányok 

o a jövő technikái 

 egyéni projekt 

o az autó/repülő története – kik voltak a feltalálók? 

o a jogosítvány megszerzése, az autó részei  

o mit fog tudni a következő telefonom? 

 vitafórum  

o az internet pozitív és negatív oldalai  

o lesz-e az unokámnak telefonja? 

o lehetséges-e még az egyéni feltalálás? 

o az okosház mindent megold? 

 

TÉMAKÖR: Wirtschaft und Finanzen 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 

Tanulási eredmények (követelmények) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz vé-

gére: 

 összefüggően, világosan és nagyrészt folyékonyan beszél a pénzügyek és gazdaság té-

matartományhoz tartozó és az idevágó érettségi témákban, akár elvontabb tartalmakra 

is kitérve; 

 összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést kö-

vetően, az érettségi témakörök közül szabadon választott témában, IKT-eszközökkel tá-

mogatva mondanivalóját; 

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy ko-

operatív munkaformában; 

 megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket a pénzügyek és gazdaság téma-

tartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus hangzó szövegekben; 

 megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket a pénzügyek és gazdaság téma-

tartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

 véleményét írásban megfogalmazza és arról interakciót folytat; 



 véleményét szóban, felkészülés nélkül, a tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és 

arról interakciót folytat. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Arbeitge-

ber, Arbeitnehmer, Angestellte und Arbeiter  

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: öffentliche 

Dienstleistungsbereiche, Bank, Post, Wechselstube 

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Geld, Bank-

karte, Kreditkarte, Konto, Währungen, Formulare in der Bank, Anzeigen, Werbungen 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Geld 

sparen, Geld überweisen, Geld abheben, Geld ausgeben und verschwenden, Banking, 

online kaufen, Geld wechseln 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Familien-

budget, Geld sparen, ausgeben und verschwenden, Kredite 

 A pénzügyek és gazdaság tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a közvetlen vo-

natkozásokon túlmutató információk átadása 

 A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a pénzügyek és 

gazdaság tématartományban 

Javasolt tevékenységek: 

 egyéni projekt 

o a pénz kialakulása, története 

o az első bankok 

 szerepjáték  

o banki ügyintézés  

o számlanyitás 

o reklamáció online vásárolt termékkel kapcsolatban  

o valutaváltás nyaralás előtt 

 eszmecsere 

o spórolás-költekezés 

o a jövedelem értelmes beosztása 

 kutatómunka (internet, újságcikk) 

o hitelek, állami támogatások 



o a tőzsde története, működése 

 vitafórum 

o ki kezelje a családi kasszát? 

o a munka jutalma a zsebpénz? 

o hitellel kezdődjön a felnőtt élet? 

o a reklámok a mindennapi életünkhöz tartoznak? 

 

TÉMAKÖR: Arbeitswelt und Karriere 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 14 óra 

Tanulási eredmények (követelmények) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz vé-

gére: 

 összefüggően, világosan és nagyrészt folyékonyan beszél a karrier és munkavállalás té-

matartományhoz tartozó és az idevágó érettségi témákban, akár elvontabb tartalmakra 

is kitérve; 

 összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést kö-

vetően, az érettségi témakörök közül szabadon választott témában, IKT-eszközökkel 

támogatva mondanivalóját; 

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy ko-

operatív munkaformában; 

 megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket a karrier és munkavállalás té-

matartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus hangzó szövegekben; 

 megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket a karrier és munkavállalás té-

matartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

 véleményét írásban megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

 véleményét szóban, felkészülés nélkül, a tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és 

arról interakciót folytat. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Berufe, 

Arbeitgeber, Arbeitnehmer, Kollegen 



 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Arbeit-

splätze, Büros  

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Gegenstände 

in unterschiedlichen Berufen  

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Vorstel-

lungsgespräch, Besprechungen   

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Pla-

nung, lebenslanges Lernen, Bewerbung um einen Job 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Lebenslauf, 

Berufswahl, Sommerjobs, Schülerjob Arbeitszeiten, Teilzeitjobs, Arbeitslosigkeit, Ar-

beitslosenhilfe, Teamarbeit, individuelle Aufgaben, Kooperation, kritisches Denken, 

Mobilität 

 A karrier és munkavállalás tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a közvetlen vo-

natkozásokon túlmutató információk átadása 

 A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a karrier és mun-

kavállalás tématartományban 

Javasolt tevékenységek: 

 önálló szövegalkotás  

o jelentkezés álláshirdetésre 

o német nyelvű önéletrajz készítése 

 szerepjáték  

o állásinterjú 

o beszégetés egy állásbörzén 

 olvasott szövegértés fejlesztése 

o álláshirdetések böngészése 

o munkaköri leírás értelmezése 

 csoportos projektmunka  

o egy munkahelyi projekt kidolgozása 

o közkedvelt szakmák bemutatása 

 vitafórum 

o nyári munka vagy a jól megérdemelt pihenés? 

o csak az egyetem lehet a cél? 



o létezik ideális munkahely? 

o hazai vagy külföldi munkavállalás?  

 

TÉMAKÖR: Wissenserwerb und Wissensvermittlung  

JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 

Tanulási eredmények (követelmények) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz vé-

gére: 

 összetett információkat ad át és cserél; 

 összefüggő, papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önál-

lóan vagy kooperatív munkaformában; 

 egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást 

tart önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

 szóban ad át nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi tartalmakat valós nyelvi interakciók 

során; 

 környezetének kulturális értékeit célnyelven közvetíti; 

 írott szöveget igénylő projektmunkát készít olvasóközönségnek; 

 írásban közvetít célnyelvi tartalmakat valós nyelvi interakciót igénylő helyzetekben; 

 célzottan keresi az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket tanórán kívül is, 

ismeretszerzésre és szórakozásra; 

 digitális eszközöket és felületeket is használ a célnyelven ismeretszerzésre és szórako-

zásra; 

 nyelvtanulási céljai érdekében használja a tanórán kívüli nyelvtanulási lehetőségeket; 

 nyelvtanulási céljai érdekében él a valós nyelvhasználati lehetőségekkel; 

 használ célnyelvi tartalmakat ismeretszerzésre;  

 használ célnyelvi tartalmakat tudásmegosztásra; 

 használ ismeretterjesztő anyagokat nyelvtudása fejlesztésére. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Német nyelvű, akár elvontabb tartalmú információ megszerzése 



 Célnyelvű, akár autentikus anyagok felhasználása ismeretszerzésre, tudásmegosztásra, 

nyelvi fejlesztésre 

Javasolt tevékenységek: 

 idegen nyelvű szócikk írása megadott témában, kutatómunka alapján 

 

12. évfolyam 

Heti 3 óra 

Összesen: 96 óra 

Beérkezéskor a nyelvi szint: B1+ 

Kimeneti szint: B2 

Dolgozatírás: 4 óra (1x dupla óra) 

Nyelvi funkciók: 

 álláspont, vélemény kifejezése (Ich vertrete die Meinung / den Standpunkt, …) 

 érvek felvezetése (Ich halte das für besonders wichtig, weil..., Wenn man bedenkt, 

dass..., Man sollte auf alle Fälle berücksichtigen, dass...) 

 egyetértés mások érveivel (Das finde / glaube / meine ich auch., Da haben Sie Recht.) 

 kétely, bizonytalanság kifejezése (Da bin ich mir nicht sicher. Das bezweifle ich. Sie 

haben teilweise Recht, aber…) 

 mások érveivel való egyet nem értés (Da bin ich ganz anderer Meinung / Ansicht, 

weil..., Dem kann ich nicht zustimmen, weil..., Das kann ich überhaupt nicht 

nachvollziehen, weil...) 

 javaslat (Ich bin dafür, dass..., Ich schlage vor, wir...., Wir könnten vielleicht ..., Was 

halten Sie davon, ...., Ich hätte eine andere Idee., Ich würde einen anderen Vorschlag 

machen.) 

 konklúzió levonása (Alles in allem zeigt sich, dass....) 

 statisztikai adatok elemzése grafikon, diagramm segítségével (Aus dem Schaubild geht 

hervor, … An letzer Stelle steht …) 

 reklamáció, panasz kifejezése (Hiermit möchte ich mich wegen der von Ihnen organisi-

erten Reise beschweren.) 



 érdeklődés kifejezése (Ich möchte mich danach erkundigen, ..., Könnten Sie mir weitere 

Informationen über ... geben?) 

 hogylét iránti érdeklődés (Was kann ich für dich/Sie tun?) 

 bocsánatkérés értelmezése és annak kifejezése (Entschuldigen Sie bitte…/Verzeihen 

Sie bitte…, kein Problem)  

 érzések kifejezése (ich befürchte, dass…)  

 egymást követő események leírása (zuerst, zweitens, zum Schluss) 

 beszédszándék jelzése beszélgetés közben (Kann/darf ich dich/Sie kurz unterbrechen) 

Nyelvi elemek és struktúrák:  

 feltételes mód (Wenn ich nicht so viel Schokolade äße, wöge ich nicht 70 Kilo/Wenn 

ich nicht so viel Schokolade essen würde, würde ich nicht 70 Kilo wiegen.), feltételes 

mód módbeli segédigével, múlt időben (Jan hätte den Test besser schreiben können, 

wenn er mehr gelernt hätte.) 

 óhajtó és irreális óhajtó mondatok (Wenn ich doch Steven noch einmal sähe! Wenn ich 

bloß nichts gesagt hätte!) 

 mellékmondatok: módhatározói mellékmondat (Er erzählt so spannend, dass alle ihn 

bewundern.), hasonlító mellékmondat (Er sieht so aus, als ob er wieder gesund wäre.), 

következtető mellékmondat (Sie ist weggegangen, ohne dass sie etwas gesagt hätte.), 

megengedő mellékmondat (Obwohl er viele Probleme hat, steht uns immer zur Ver-

fügung.) 

 cselekvőpasszív módbeli segédigékkel jelen és múlt időben (Deine Schrift kann nicht 

gelesen werden./Alle Geschenke konnten schön eingepackt werden 

 Állapotpasszív (Die Fenster sind weiß und blau gestrichen.) 

 főnévi és melléknévi vonzatok (zweifeln an, angewiesen auf) 

 folyamatos és beálló melléknévi igenevek (das schreibende Kind, das zu lesende Buch) 

 módbeli segédigék másodlagos jelentése (Der Zug muss in 5 Minuten ankommen. Er 

will den Unfall gesehen haben. 

 elváló és nem elváló igekötők (Der Schüler hat das unbekannte Wort schön um-

geschrieben. Mein Text gefällt mir nicht, ich umschreibe den ganzen.) 

Az egyes témakörök tanulása eredményeként a tanuló: 

 az adott tématartományban megért összetett, elvontabb, akár anyanyelvűek kommuni-

kációjából születő célnyelvi szöveget; 



 létrehoz összetett, akár elvontabb, a közvetlen vonatkozásokon túlmenő tartalmú cél-

nyelvi szöveget; 

 életkorának megfelelő, a természeteshez közelítő interakciót folytat. 

Témakörök 

TÉMAKÖR: Themen und Situationen im Bereich der Umgebung und Umwelt 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 

Tanulási eredmények (követelmények) 

 A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 beszámol akár az érdeklődési körén túlmutató környezeti eseményről a cselekmény, a 

körülmények, az érzések és gondolatok ismert nyelvi eszközökkel történő összetettebb, 

részletes és világos jellemzésével; 

 a tanult nyelvi elemek segítségével megérti a hangzószöveg lényegét akár anyanyelvi 

beszélők köznyelvi kommunikációjában számára kevésbé ismert témákban és szituáci-

ókban is; 

 megérti, értelmezi és összefoglalja az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó 

összefüggő hangzó szöveget, és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 

 megért szokványos tempóban folyó, környezettel kapcsolatos autentikus szórakoztató 

és ismeretterjesztő tartalmakat, változatos csatornákon; 

 megérti és értelmezi a részleteket hosszabb, összetettebb, akár elvontabb témájú írott 

szövegekben; 

 társalgást kezdeményez, a megértést fenntartja, törekszik mások bevonására, és szükség 

esetén lezárja azt a környezeti tématartományon belül, akár anyanyelvű beszélgetőtárs 

esetében is; 

 szükség esetén eltér az előre elgondoltaktól és mondandóját a beszédpartnerekhez, hall-

gatósághoz igazítja; 

 beszéd- és írásprodukcióját tudatosan megtervezi, hiányosságait igyekszik kompen-

zálni; 

 környezeti témákban a kommunikációs helyzetek széles körében hatékonyan ad át és 

cserél információt; 

 érzelmeit, véleményét változatos nyelvi eszközökkel szóban megfogalmazza és arról 

interakciót folytat; 



 érzelmeit, véleményét változatos nyelvi eszközökkel írásban megfogalmazza és arról 

interakciót folytat; 

 digitális eszközökön és csatornákon keresztül is megfelelő nyelvi eszközökkel alkot 

szöveget szóban és írásban; 

 szóban és írásban, valós nyelvi interakciók során jó nyelvhelyességgel, megfelelő szó-

kinccsel, a természeteshez közelítő szinten vesz részt a környezeti tématartományban és 

az idetartozó érettségi témákban; 

 összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést kö-

vetően, az érettségi témakörök közül szabadon választott témában, IKT-eszközökkel 

támogatva mondanivalóját; 

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy ko-

operatív munkaformában; 

 megérti, értelmezi és összefoglalja az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó 

összefüggő hangzó szöveget, és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 

 értelmezi az elvontabb tartalmú szövegekben megjelenő ismeretlen nyelvi elemeket; 

 megérti és értelmezi az összefüggéseket az ajánlott tématartományokhoz kapcsolódó 

összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

 véleményét szóban, változatos nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót 

folytat; 

 véleményét írásban, változatos nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót 

folytat; 

 egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást 

tart önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Tiere, 

Pflanzen, Personen im Dienste des Umweltschutzes 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Natur, Zu-

hause, Städte, auf dem Land, geografische Orte, Kontinente, Weltall, die Erde 

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Naturka-

tastrophen, Umweltschutz-Kampagne, Möglichkeiten vom Umweltschutz,  



 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Umweltschutz, Tierschutz, Haustiere halten, Bodenschätze schützen, soziales Engage-

ment  

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Na-

turphänomene, Erhaltung der Natur, Nachhaltigkeit, Wetter und Klima, Jahreszeiten, 

Wiederverwertung und Wiederverwendung, Ökologisch wohnen, erneuerbare Energien  

 Környezetünkhöz tartozó összetettebb, akár a közvetlen vonatkozásokon túlmutató in-

formációk átadása 

 A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a környezeti té-

matartományban 

Javasolt tevékenységek: 

 kiselőadás német nyelven IKT eszközök segítségével 

o természeti kincsek a lakóhelyemen  

o mindennapi természetvédelem 

 csoportos projektmunka  

o a hulladékújrahasznosítás lehetőségei  

o természetvédő aktivista csoport létrehozása 

 kutatómunka  

o alternatív energiaforrások 

o globális felmelegedés 

o a Föld belső szerkezete, vulkánok, cunamik 

 vitafórum 

o családi ház vagy lakás? ’Az én házam az én váram’ 

o valóban olyan „szuperek” a szupermarketek? 

o miért népszerűek a lakóparkok? 

o a hulladékprobléma megoldható? 

o vidék vagy város? 

o gazdaságosak az új energiaforrások? 

 

TÉMAKÖR: Reisen und Urlaub, Tourismus 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 



Tanulási eredmények (követelmények) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz vé-

gére: 

 összefüggően, világosan és nagyrészt folyékonyan beszél a nyaralás, utazás, turizmus 

tématartományhoz tartozó és az idevágó érettségi témákban, akár elvontabb tartalmakra 

is kitérve; 

 összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést kö-

vetően, az érettségi témakörök közül szabadon választott témában, IKT-eszközökkel 

támogatva mondanivalóját; 

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy ko-

operatív munkaformában; 

 megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket az ajánlott tématartományokhoz 

kapcsolódó összefüggő, akár autentikus hangzó szövegekben; 

 megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket az ajánlott tématartományokhoz 

kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

 véleményét szóban változatos nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót 

folytat; 

 véleményét írásban változatos nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót 

folytat. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Touristen 

und Reiseleiter, Dienstleistungspersonal 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Unterkun-

ftsmöglichkeiten, Reiseziele, Sehenswürdigkeiten, Touristenattraktionen, öffentliche 

Dienstleistungsbetriebe 

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Sehenswür-

digkeiten, Denkmäler, Ausstellungen, Reisedokumente, Verkehrsmittel, Gegenstände 

beim Reisen, Unterlagen, Eintrittskarten, Prospekte  

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Feste und 

Feiertage in Ungarn und im Ausland, Festivals 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Vor-

bereitung und Planung einer Reise, Stadtrundfahrt, Stadtführung  



 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Einzelreise 

und Gruppenreise, Währungen, kulturelle Unterschiede, Wirkung des Tourismus auf 

Menschen, Bedeutung des Tourismus auf die Wirtschaft, Neue Tourismuszweige (Well-

ness, Sprachtourismus u.s.w)  

 A nyaralás, utazás, turizmus tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a közvetlen 

vonatkozásokon túlmutató információk átadása 

 A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a nyaralás, uta-

zás, turizmus tématartományban. 

Javasolt tevékenységek: 

 szerepjáték 

o telefonos érdeklődés és szállásfoglalás a nyaralásra 

 önálló projektmunka  

o prospektus összeállítása a lakóhely nevezetességeiről  

o plakátkészítés a saját és egy választott ország kulturális különbségeiről 

 vitafórum  

o a turizmus pozitív és negatív hatásai 

o olcsók-e az olcsó repülőjáratok? 

o szervezett vagy egyéni utazás? 

o valóban olyan vonzó a kempingezés? 

o hagyományos vagy modern turizmus? 

 egy dokumentumfilm megtekintése egy célnyelvi ország nevezetességeiről 

 csoportos projektmunka: film készítése lakóhelyem nevezetességeiről 

 kutatómunka (internet, újságok, statisztikák): az utazás hatása a gazdaságra, társada-

lomra 

 

TÉMAKÖR: Öffentliches Leben und Unterhaltung 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 óra 

Tanulási eredmények (követelmények) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz vé-

gére: 



 beszámol akár az érdeklődési körén túlmutató közügyekkel, szórakozással kapcsolatos 

eseményről a cselekmény, a körülmények, az érzések és gondolatok ismert nyelvi esz-

közökkel történő összetettebb, részletes és világos jellemzésével; 

 a tanult nyelvi elemek segítségével megérti a hangzószöveg lényegét számára kevésbé 

ismert témákban és szituációkban is; 

 a tanult nyelvi elemek segítségével megérti a hangzószöveg lényegét anyanyelvi beszé-

lők köznyelvi kommunikációjában; 

 megérti az elvontabb tartalmú hangzószövegek lényegét, valamint a beszélők vélemé-

nyét is; 

 megért szokványos tempóban folyó, környezettel kapcsolatos autentikus szórakoztató 

és ismeretterjesztő tartalmakat, változatos csatornákon; 

 megérti és értelmezi a legtöbb televíziós hírműsort; 

 megérti és értelmezi a részleteket hosszabb, összetettebb, akár elvontabb témájú írott 

szövegekben; 

 megérti és értelmezi az összefüggéseket a közügyekkel, szórakozással kapcsolatos té-

matartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

 társalgást kezdeményez, a megértést fenntartja, törekszik mások bevonására, és szükség 

esetén lezárja azt szórakozás, illetve információszerzés, -csere céljából, akár anya-

nyelvű beszélgetőtárs esetében is; 

 a közügyekkel, szórakozással kapcsolatos témákban, nyelvi kommunikációt igénylő 

helyzetekben interakciót folytat a természeteshez közelítő módon, felhasználva általá-

nos és nyelvi háttértudását, ismereteit, alkalmazkodva a társadalmi normákhoz; 

 digitális eszközöket és felületeket is használ a célnyelven ismeretszerzésre és szórako-

zásra; 

 nyelvtanulási céljai érdekében él a valós nyelvhasználati lehetőségekkel; 

 nyelvtanulási céljai érdekében alkalmazza a tanórán kívüli nyelvtanulási lehetőségeket. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: An-

gestellte in sozialen Institutionen 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: kulturelle 

Institutionen, Restaurants, Hotels, berühmte Orte im In- und Ausland 



 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Ver-

waltung, Wegbeschreibung, Auskunft geben 

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: kulturelle 

Veranstaltungen, Unterhaltungsmöglichkeiten 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Hobbies, 

Unterhaltung, Kultur, Dientleistungen 

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmak alkalmazása: 

Freizeitaktivitäten, Bücher, Filme, Unterhaltungsmöglichkeiten, Hobbys, Kunst und 

kulturelle Ereignisse und Veranstaltungen, Konzerte, Sport, Lesen, Computerspiele, 

Medien, Apps 

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő német nyelvű szövegek felhasználása szórako-

zás és játékos nyelvtanulás céljára 

 A közügyekkel, szórakozással kapcsolatos tématartományhoz tartozó összetettebb, akár 

a közvetlen vonatkozásokon túlmutató információk átadása 

 A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a közügyekkel, 

szórakozással kapcsolatos tématartományban 

Javasolt tevékenységek: 

 internetes kutatómunka  

o kulturális események és szórakozási lehetőségek egy kiválasztott célnyelvi/ma-

gyarországi városban 

o egy híres mű és író vagy költő munkásságának bemutatása 

 szerepjáték  

o útbaigazítás kérése és adása 

 vitafórum 

o GPS vagy útbaigazítás? 

o kidobhatjuk már a papír térképeket? 

o az e-könyvek előnyei és hátrányai 

o hobbi- vagy versenysport? 

o gyorsétterem vagy házi koszt? 

 

TÉMAKÖR: Bezüge zur Zielsprache und zum Sprachenlernen 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 óra 



Tanulási eredmények (követelmények) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz vé-

gére: 

 tudatosan használja a nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiákat nyelvtudása fenntar-

tására és fejlesztésére; 

 hiányosságait, hibáit felismeri, azokat egyre hatékonyabban kompenzálja, javítja a ta-

nult stratégiák felhasználásával; 

 céljai eléréséhez önszabályozóan is dolgozik; 

 használ önértékelési módokat nyelvtudása felmérésére; 

 használja az ön-, tanári, vagy társai értékelését nyelvtudása fenntartására és fejleszté-

sére; 

 társaival a kooperatív munkaformákban és a projektfeladatok megoldása során is törek-

szik a célnyelvi kommunikációra; 

 kreatív, változatos műfajú szövegeket alkot szóban, kooperatív munkaformákban; 

 törekszik releváns digitális tartalmak használatára beszédkészségének, szókincsének és 

kiejtésének továbbfejlesztése céljából; 

 a szövegösszefüggés alapján kikövetkezteti az ismeretlen szavak jelentését, megérti az 

ismeretlen szavakat is tartalmazó mondatot; 

 a tanult kifejezések alkalmazásával és a tanult nyelvi szokások követésével érzéseit és 

beszédszándékait világosan és érthetően fejezi ki; 

 a szövegek létrehozásához hatékonyan használ nyomtatott vagy digitális segédeszközt, 

szótárt;  

 digitális eszközökön és csatornákon keresztül is folytat a természeteshez közelítő cél-

nyelvi interakciót az ismert nyelvi eszközök segítségével; 

 digitális eszközökön és csatornákon keresztül is alkalmazza az ismert témához kapcso-

lódó írott vagy hallott szövegeket;  

 alkalmazza a célnyelvi normához illeszkedő, természeteshez közelítő kiejtést, beszéd-

tempót és intonációt; 

 digitális eszközöket és felületeket is magabiztosan használ nyelvtudása fejlesztésére; 

 megérti a legfőbb nyelvi dialektusok egyes elemeit is tartalmazó szóbeli közléseket; 

 hatékonyan alkalmazza a tanult nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiákat; 

 elolvas és értelmez nyelvi szintjének megfelelő irodalmi szövegeket;  



 egy összetettebb nyelvi feladat, projekt végéig tartó célokat tűz ki magának; 

 céljai eléréséhez megtalálja és használja a megfelelő eszközöket, módokat; 

 nyelvi haladását fel tudja mérni és ezt fejlődése szolgálatába állítja; 

 hibáit általában önállóan is tudja javítani; 

 nyelvtanulási céljai érdekében használja a tanórán kívüli nyelvtanulási és nyelvhaszná-

lati lehetőségeket. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Sprachkön-

nen und Sprachkenntnisse, Sprachlernstrategien, Sprachen, Akzente und Dialekte, au-

tonomes Lernen 

 A célnyelvre jellemző standardnak megfelelő kiejtés használata az ismert nyelvi ele-

mekben 

 A legfőbb célnyelvi dialektusok felismerése 

 Nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák tudatos és hatékony alkalmazása 

Javasolt tevékenységek: 

 interaktív térképek használata  

o ismerkedés célnyelvi dialektusokkal 

o ismerkedés a célnyelvi kiejtési szótárakkal 

 csoportmunka 

o szótári ismeretek alapján idegen nyelvi szócikkelyek írása 

o szófelhők készítése az érettségi témakörökhöz 

 prezentáció készítése és bemutatása a külföldi nyelvtanulás pozitív és negatív tapaszta-

latairól 

o dialektus-szótár készítése 

 egyéni projekt 

o 2-3 könnyített olvasmány elolvasása, olvasónapló írása 

o egy kétnyelvű novella elolvasása és a fordítás értékelése 

 vitafórum 

o miért halványulnak el a dialektusok? 

o internetes szótárt vagy papíralapút érdemes használni? 

o a „Denglisch” hatása a német nyelv jövőjére 



 

TÉMAKÖR: Interkulturelle und landeskundliche Themen 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 óra 

Tanulási eredmények (követelmények) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz vé-

gére: 

 alkalmazza a célnyelvi kultúráról megszerzett ismereteit informális és akár formális 

kommunikációjában; 

 ismeri a célnyelvi országok történelmének és jelenének legfontosabb vonásait; 

 interkulturális ismeretei segítségével társasági szempontból is megfelelő kommuniká-

ciót folytat írásban és szóban; 

 megfogalmaz főbb hasonlóságokat és különbségeket az ismert nyelvi változatok között; 

 alkalmazza a nyelvi változatokról megszerzett ismereteit informális kommunikációjá-

ban; 

 szociokulturális ismeretei (például célnyelvi társadalmi szokások, testbeszéd) már lehe-

tővé teszik azt, hogy társasági szempontból is megfelelő kommunikációt folytasson; 

 interkulturális tudatosságára építve felismeri a célnyelvi és saját hazájának kultúrája kö-

zötti hasonlóságokat és különbségeket, és a magyar értékek átadására képessé válik; 

 tájékozott a célnyelvi országok jellemzőiben és kulturális sajátosságaiban; 

 ismeri a célnyelvi és saját hazájának kultúrája közötti hasonlóságokat és különbségeket; 

 tájékozott, és alkalmazni is tudja a célnyelvi országokra jellemző alapvető érintkezési 

és udvariassági szokásokat; 

 átadja célnyelven a magyar értékeket; 

 a célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemeket magabiztosan használja. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Célnyelvi kulturális szokások, jellemzők ismerete: Bräuche und Traditionen  

 Célnyelvi országok országismereti jellemzőinek ismerete: Leute und Kultur, Traditio-

nen, typische Wahrzeichen, nationale Sportarten, Küche, regionale Sprache, Se-

henswürdigkeiten, Kunst, Geschichte, Literatur 



 Célnyelvi országok történelmi jellemzőinek ismerete: Das Heilige Römische Reich De-

utscher Nation, Kaiserreich, Das Dritte Reich, BRD, DDR, Wende, Mauerfall  

 Célnyelvi országok alapvető érintkezési szabályainak ismerete és alkalmazása (Tschüß, 

sehr geehrte…, Hallo u.s.w) 

 Hazánk legfontosabb történelmi eseményeinek, személyeinek, folyamatainak ismerete 

célnyelven  

 A célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemek alkalmazása 

 Célnyelvi kultúráról információk átadása 

 Hazánk országismereti és egyéb fő jellemzőiről információk átadása 

 Interakció a célnyelvi és hazai kultúráról, országismereti jellemzőkről 

Javasolt tevékenységek: 

 prezentáció készítése és bemutatása  

o Magyarország és Németország/Ausztria történelmének legfontosabb kapcsoló-

dásai 

 projektmunka  

o Magyarország rövid történelme 

o a DACHL országok rövid történelme 

o a magyar és német/osztrák/svájci történelem kapcsolódási pontjai  

o hagyományok és szokások egy célnyelvi országban  

o mely országokban van magyar nyelvű lakosság, milyen számban? 

 internetes kutatómunka  

 egy célnyelvi ország gasztronómiája  

o magyar receptek német nyelvű interpretálása 

o milyen más nyelvek találhatók a DACHL országokban? 

o egy német nyelvű történelmi film megtekintése  

 vitafórum 

o fontos-e a hagyományok életben tartása? 

o fontos-e a különböző kultúrák megőrzése? 

o miben hasznos a globalizáció?  

 

TÉMAKÖR: Fächerübergreifende Themen und Situationen  



JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 óra 

Tanulási eredmények (követelmények) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz vé-

gére: 

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy ko-

operatív munkaformában; 

 egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást 

tart önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

 ismer más tantárgyi tartalmakat, részinformációkat célnyelven; 

 használ célnyelvi elemeket más tudásterületen megcélzott tartalmakból. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Tanult szavak, szókapcsolatok használata célnyelven a témakörre jellemző, életkornak 

és érdeklődésnek megfelelő tartalmakból 

 Információszerzés célnyelven egyéb tanulásterületi tartalmakban 

Javasolt tevékenységek: 

 egyéni projektmunka 

o a továbbtanuláshoz választott tantárgyam (tantárgyaim) bemutatása 

 poszter vagy kiselőadás készítése bármely más tudásterület témaköreiről 

 vitafórum: a humán vagy a reál műveltség a fontos? 

 

TÉMAKÖR: Aktuelle Themen 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 óra 

Tanulási eredmények (követelmények) 

 A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 használja a célnyelvet aktuális témákban és a hozzájuk tartozó szituációkban; 

 felhasználja a célnyelvű, legfőbb hazai és nemzetközi híreket ismeretszerzésre és szó-

rakozásra.  

Fejlesztési feladatok és ismeretek 



 Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírekre és esemé-

nyekre vonatkozó szókincs megértése és használata célnyelven 

 Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírek és esemé-

nyek értelmezése és tájékozódásra való alkalmazása célnyelven 

 Életkornak és érdeklődésnek megfelelő német nyelvű hazai és nemzetközi aktuális hírek 

és események alkalmazása ismeretszerzésre, szórakozásra 

Javasolt tevékenységek: 

 pármunka  

o célnyelvi sajtótermékek felkutatása  

o a német sajtótermékek fajtái 

o német újságcikkek stílusának megismerése – magyar híreket ebben a stílusban 

megjeleníteni 

o aktuális hírek olvasása 

o az olvasott cikk tartalmának ismertetése és állásfoglalás a benne foglaltakkal 

kapcsolatban 

 osztálymunka 

o német nyelvű híradó rendszeres nézése 

o iskolai/osztály hírekből német nyelvű híradó készítése, filmezése 

 

TÉMAKÖR: Mensch und Gesellschaft, Sucht und Abhängigkeit  

JAVASOLT ÓRASZÁM: 14 óra 

Tanulási eredmények (követelmények) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz vé-

gére: 

 összefüggően, világosan és nagyrészt folyékonyan beszél az ember és társadalom téma-

tartományhoz tartozó és az idevágó érettségi témákban, akár elvontabb tartalmakra is 

kitérve; 

 összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést kö-

vetően, az érettségi témakörök közül szabadon választott témában, IKT-eszközökkel 

támogatva mondanivalóját; 



 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy ko-

operatív munkaformában; 

 megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket az ember és társadalom téma-

tartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus hangzó szövegekben; 

 megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket az ember és társadalom téma-

tartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

 véleményét írásban megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

 véleményét szóban, felkészülés nélkül, a tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és 

arról interakciót folytat. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Angehö-

rige der Gesellschaft (Teenagers, Erwachsene, ältere Generationen), die Öffentlichkeit, 

Ämter und Behörden, Angestellte im Dienstleistungssektor 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Heimat, 

öffentlicher Raum, Ämter 

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Gegenstände 

des Alltags, Mode und Kleidung 

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Familien-

feste und Veranstaltungen in der Familie, nationale und internationale Veranstaltungen 

bzw. Feiertage 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Einka-

ufen, Dienstleistungen in Anspruch nehmen, alltägliche Angelegenheiten erledigen, 

Teilnahme am Leben einer Gemeinschaft, freiwillige Arbeit, Zivildienst 

 A témakörre jellemző problémák megnevezése célnyelven: Handysucht, Internetab-

hängigkeit 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: grundle-

gende Geschlechterrollen, Toleranz, Freundschaft, Aussehen und Persönlichkeit, indi-

viduelle Unterschiede, Beziehung zwischen Generationen, Verbrechen und Bestrafung, 

Abhängigkeiten-Suchtbehandlungen  

 Az ember és társadalom tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a közvetlen vo-

natkozásokon túlmutató információk átadása 



 A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció az ember és tár-

sadalom tématartományban 

Javasolt tevékenységek: 

 egyéni projekt 

o különböző társadalmi berendezkedések a történelem folyamán 

o hagyományos és jelenlegi férfi/női társadalmi szerepek 

o önkéntesség, társadalmi munka, társadalmi szerepvállalás 

 szerepjáték  

o szolgáltatások igénybevétele 

 önálló szövegalkotás   

o megfigyeléseim a generációk közti különbségekről 

 vitafórum/eszmecsere  

o korunk függőségei (pl: vásárlás, játék, telefon) 

o megszüntethetőek-e a társadalmi különbségek? 

o megszüntethetőek-e az előítéletek?  

 

TÉMAKÖR: Wissenserwerb und Wissensvermittlung  

JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 óra 

Tanulási eredmények (követelmények) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz vé-

gére: 

 összetett információkat ad át és cserél; 

 összefüggő, papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önál-

lóan vagy kooperatív munkaformában; 

 egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást 

tart önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

 szóban ad át nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi tartalmakat valós nyelvi interakciók 

során; 

 környezetének kulturális értékeit célnyelven közvetíti; 

 összefoglal és lejegyzetel, írásban közvetít rövid olvasott vagy hallott szövegeket; 



 írott szöveget igénylő projektmunkát készít olvasóközönségnek; 

 írásban közvetít célnyelvi tartalmakat valós nyelvi interakciót igénylő helyzetekben; 

 célzottan keresi az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket tanórán kívül is, 

ismeretszerzésre és szórakozásra; 

 digitális eszközöket és felületeket is használ a célnyelven ismeretszerzésre és szórako-

zásra; 

 nyelvtanulási céljai érdekében használja a tanórán kívüli nyelvtanulási lehetőségeket; 

 nyelvtanulási céljai érdekében él a valós nyelvhasználati lehetőségekkel; 

 használ célnyelvi tartalmakat ismeretszerzésre;  

 használ célnyelvi tartalmakat tudásmegosztásra; 

 használ ismeretterjesztő anyagokat nyelvtudása fejlesztésére. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Német nyelvű, akár elvontabb tartalmú információ megszerzése 

 Akár elvontabb információ megosztása német nyelven 

 Célnyelvű, akár autentikus anyagok felhasználása ismeretszerzésre, tudásmegosztásra, 

nyelvi fejlesztésre 

Javasolt tevékenységek: 

 prezentáció, hangfelvétel, videofelvétel készítése bármely témában 

 idegen nyelvű szócikk írása megadott témában, kutatómunka alapján 

 

TÉMAKÖR: Vorbereitung auf das Abitur 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 18 óra 

Tanulási eredmények (követelmények) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz vé-

gére: 

 a tématartományhoz kapcsolódó kép alapján kifejti gondolatait, véleményét és érzéseit; 

 alkalmazza a formális és informális regiszterhez köthető sajátosságokat; 

 a megfelelő szövegtípusok jellegzetességeit követi; 

 megold változatos írásbeli feladatokat szövegszinten; 



 összefüggő szövegeket ír önállóan, akár elvontabb témákban; 

 megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó hangzó szöveg lényegi tartalmát; 

 megérti a hangzó szövegben megjelenő összetettebb részinformációkat; 

 megérti és értelmezi az írott szövegben megjelenő összetettebb részinformációkat; 

 informális és életkorának megfelelő formális írásos üzeneteket ír, digitális felületen is; 

 aktívan, kezdeményezően és magabiztosan vesz részt a változatos szóbeli interakciót és 

kognitív kihívást igénylő nyelvórai tevékenységekben; 

 véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót foly-

tat; 

 véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót foly-

tat; 

 szóbeli és írásbeli közlései során változatos nyelvi struktúrákat használ; 

 megértést nehezítő hibáit önállóan javítani tudja; 

 egyre szélesebb körű témákban, nyelvi kommunikációt igénylő helyzetekben interak-

ciót folytat megfelelő módon, felhasználva általános és nyelvi háttértudását, ismereteit, 

alkalmazkodva a társadalmi normákhoz; 

 nyelvi produkciójában és recepciójában önállóságot mutat, és egyre kevesebb korlát 

akadályozza; 

 egyre változatosabb, hosszabb, összetettebb és elvontabb szövegeket, tartalmakat értel-

mez és használ; 

 közép- és emelt szintű nyelvi érettségi szóbeli feladatokat old meg; 

 közép- és emelt szintű nyelvi érettségi írásbeli feladatokat old meg; 

 az ismert nyelvi elemeket vizsgahelyzetben is használja; 

 az első idegen nyelvből sikeres érettségit tesz legalább középszinten. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 közép- és emelt szintű nyelvi érettségi feladatok megoldása 

 a szóbeli érettségi témaköreinek gyakorlása és egyéni szempontokból történő átgondo-

lása 

 a folyamatos beszéd és gondolatkifejtés gyakorlása 

 az emelt szintű érettségire készülők differenciált segítése  

Javasolt tevékenységek: 



 vizsgafeladatok gyakorlása 

 vizsgaszituációk gyakorlása 

 szókincsfejlesztés az érettségi témakörökben 

 vélemény összefüggő kifejtése spontán felmerülő, érettségihez kapcsolódó témakörök-

ben 

 viták az emelt szintű érettségi vizsga témaköreiben 

 megadott szószámú szöveg írása az emelt szintű érettségi vizsga témaköreihez kapcso-

lódóan 

  



HATÉVFOLYAMOS KÉPZÉS, MÁSODIK IDEGEN NYELV 

7. évfolyam 

Heti 2 óra 

Összesen: 74 óra 

Beérkezéskor a nyelvi szint: kezdő nyelvtanuló 

Kimeneti szint: KER szerint nem definiált  

Dolgozatírás: 2 óra 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 köszönési formák (üdvözlés és elköszönés) értelmezése és kifejezése (Hallo! Guten Tag! 

Guten Morgen! Guten Abend! Tschüss! Auf Wiedersehen!) 

 köszönet kifejezése (Danke schön. Danke.) 

 köszönetre történő reakció megfogalmazása (Bitte.) 

 megszólítás kifejezése (Entschuldigung, …)  

 bemutatkozás megfogalmazása (Ich bin Peter. Ich heiße Peter.) 

 személyre vonatkozó információkérés, információadás (Wie alt bist du? Ich bin 10. Wo 

wohnst du? Ich wohne in … ) 

 hogylét iránti érdeklődés (Wie geht’s dir?) 

 hogylét iránti érdeklődésre történő reakció kifejezése (Danke gut. Sehr gut. Gut. Nicht so 

gut.) 

 bocsánatkérés értelmezése és annak kifejezése (Entschuldigung.) 

 bocsánatkérésre történő reakció megfogalmazása (Kein Problem.) 

 jókívánságok kifejezése (Alles Gute zum Geburtstag. Alles Gute! Viel Spaß!) 

 főbb ünnepekhez kapcsolódó szófordulatok (Frohe Weihnachten. Frohe Ostern.) 

 véleménykérés és arra reagálás (Magst du singen? Ja. Ist das Buch gut? Ja, sehr gut.) 

 tetszés, illetve nem tetszés kifejezése (Das ist gut. Das ist toll. Das ist super. Das ist nicht 

gut.) 

 dolgok, személyek megnevezése, rövid/egyszerű jellemzése (Das ist meine Mutter. Das ist 

schön.) 

 igenlő vagy nemleges válasz kifejezése (Ja. Nein.) 

 tudás, illetve nem tudás kifejezése (Keine Ahnung! Ich weiß. Ich weiß nicht.) 



 nem értés megfogalmazása (Ich verstehe das nicht.) 

 visszakérdezés kifejezése nem értés esetén (Wie bitte?) 

 alapvető érzések kifejezése (Ich bin froh/traurig.) 

 utasítások értelmezése és azokra történő reakció kifejezése (Komm hier bitte! Lies den 

Text!) 

 kívánság kifejezése (Ich möchte.) 

 kérés és arra történő reakció kifejezése (Kannst du mir helfen? Ja, natürlich. Ja, gerne. 

Nein, leider nicht. Einen Tee, bitte!) 

 kínálás, illetve javaslat és arra történő reakció kifejezése (Noch ein Stück Kuchen? Möch-

test du einen Tee? Ja, bitte. Ja, gerne. Nein, danke.) 

 meghívás és arra történő reakció kifejezése (Kommst du mit? Ja, gerne. Nein, leider nicht.) 

 javaslat és arra reagálás (Gehen wir heute ins Kino! Gute Idee!)  

Nyelvi elemek, struktúrák: 

 létezés kifejezése jelen időben: ’sein’ létige (Ich bin …., Du bist …., Bist du …?) 

 cselekvés, történés kifejezése jelen időben: Präsens (Ich tanze gern. Ich spiele Klavier. Ich 

singe.) 

 birtoklás: haben, birtokos névmás E/1-ben és E/2-ben (mein/meine, dein/deine) 

 felszólító mód: Imperativ (Steh auf! Setz dich!) 

 mennyiségi viszonyok: egyes számú főnevek (Schüler, Katze, Hund) 

 mennyiségi viszonyok: számok, határozott mennyiség (eins, zwei, ein Stück Schokolade) 

 minőségi viszonyok: Wie? (Das finde ich toll/schlecht.) 

 térbeli viszonyok: közelre és távolra mutató határozószók (hier, dort) 

 időbeli viszonyok: napok, napszakok, időpontok (am Montag, am Wochenende, am Mor-

gen, um 7 Uhr) 

 modalitás: möchten, mögen és können igék E/1-ben és E/2-ben (Ich möchte ein Eis. Ich 

mag tanzen. Ich kann tanzen. Kannst du Rad fahren? Magst du tanzen? Möchtest du ein 

Eis?) 

 szövegkohéziós eszközök: egyszerű kötőszavak és személyes névmások (und, oder, aber, 

das, ich, mich) 

Témakörök 



TÉMAKÖR: Themen und Situationen im persönlichen Bereich und im Bereich der 

unmittelbaren Umgebung und Umwelt 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 20 óra 

Tanulási eredmények (követelmények)) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz vé-

gére: 

 közöl alapvető személyes információkat magáról, egyszerű nyelvi elemek segítségével; 

 érzéseit egy-két szóval vagy begyakorolt állandósult nyelvi fordulatok segítségével kife-

jezi, főként rákérdezés alapján, nonverbális eszközökkel kísérve a célnyelvi megnyilatko-

zást; 

 kiemeli az ismert nyelvi elemeket tartalmazó, rövid, egyszerű, a nyelvtanításhoz készült, 

illetve eredeti szöveg lényegét, fő mondanivalóját; 

 felismeri és alkalmazza a legegyszerűbb, üdvözlésre és elköszönésre használt mindennapi 

nyelvi funkciókat az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő, egyszerű helyzetekben; 

 felismeri és alkalmazza a legegyszerűbb, bemutatkozásra használt mindennapi nyelvi funk-

ciókat az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő, egyszerű helyzetekben; 

 felismeri és használja a legegyszerűbb, megszólításra használt mindennapi nyelvi funkci-

ókat az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő, egyszerű helyzetekben; 

 felismeri és használja a legegyszerűbb, a köszönet és az arra történő reagálás kifejezésére 

használt mindennapi nyelvi funkciókat az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő, egy-

szerű helyzetekben; 

 felismeri és használja a legegyszerűbb, a tudás és nem tudás kifejezésére használt minden-

napi nyelvi funkciókat az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő, egyszerű helyzetek-

ben; 

 az adott tématartományban megért rövid, nagyon egyszerű célnyelvi szöveget; 

 az adott tématartományban létrehoz rövid, nagyon egyszerű célnyelvi szöveget, tanult és 

begyakorolt nyelvi eszközökkel; 

 felismeri és használja a legegyszerűbb mindennapi nyelvi funkciókat életkorának és nyelvi 

szintjének megfelelő, egyszerű helyzetekben. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 



 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: enge Fami-

lienmitglieder, Freunde 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: das Zuhause 

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Einrichtung, al-

tersbezogene Gegenstände 

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Familienfeste 

 A témakörre jellemző alapvető tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Mahlzeiten, Kleidungsstücke 

 A témakörre jellemző alapvető fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

gesunde Lebensweise 

 A témakörre jellemző alapvető fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 2-3 

főbb ünnephez (pl. Weihnachten, Ostern) kapcsolódó alapszintű kifejezés, állandósult szó-

kapcsolat ismerete 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Tiere, Pflan-

zen 

 A témakörre jellemző alapvető helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: die 

Natur 

 A témakörre jellemző alapvető tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Haustiere halten 

 Személyes és közvetlen környezethez tartozó alapvető információk átadása egyszerű 

nyelvi elemekkel 

 Alapvető érzések begyakorolt állandósult nyelvi fordulatok segítségével történő átadása 

 Alapvető mindennapi nyelvi funkciók használata 

Javasolt tevékenységek: 

 projektmunka:  

 családfa készítése saját rajzok, fényképek segítségével 

 lakóhely bemutatása egyszerű térkép készítésével (alapvető címkék felhaszná-

lásával) 

 kiskedvenc bemutatása fénykép segítségével (képességek, szokások bemuta-

tása) 

 legjobb barát/barátnő bemutatása rajz/fénykép alapján (külső-belső tulajdonsá-

gok, szokások bemutatása) 



 társakkal készített interjú órai keretek között 

 bemutatkozás 

 lakóhely 

 családtagok  

 játékos szótanulás: képes szókártyák, pantomim, memóriajáték kártyával vagy interak-

tív táblával 

 képes „szótár” rajzolása (pl. a szobát, benne a bútorok nevét odaírni) 

 projektmunka csoportban: város tervezése helyszínek megnevezésével 

 szituációs játékok: üdvözlés – bemutatkozás – elköszönés 

 közös játékos daltanulás 

 plakátkészítés: állatok / növények, ünnepek, lakóhelyem, ételek, ruhadarabok 

 közvéleménykutatás: kinek milyen kisállata van?  

 ismerkedés a német ünnepekkel, szokásokkal, film segítségével 

 ismert mese közös olvasása németül és a szöveg feldolgozása képekkel, képek sorba 

rakásával  

 színdarab előkészítése csoportban: egy kiválasztott főbb ünnephez színdarab előkészí-

tése és előadása  

TÉMAKÖR: Themen und Situationen im Bereich des Klassenraums 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 

Tanulási eredmények (követelmények)) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz 

végére: 

 megismétli az élőszóban elhangzó egyszerű szavakat, kifejezéseket játékos, mozgást 

igénylő, kreatív nyelvórai tevékenységek során; 

 lebetűzi a tanult szavakat társaival közösen játékos tevékenységek kapcsán, szükség esetén 

segítséggel; 

 lemásol tanult szavakat játékos, alkotó nyelvórai tevékenységek során; 

 megold játékos írásbeli feladatokat a szavak, szószerkezetek, rövid mondatok szintjén; 

 részt vesz kooperatív munkaformában végzett kreatív tevékenységekben, projektmunká-

ban szavak, szószerkezetek, rövid mondatok leírásával, esetleg képi kiegészítéssel; 

 írásban megnevezi az ajánlott tématartományokban megjelölt, begyakorolt elemeket; 



 támaszkodik az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő hangzó szövegre az órai alkotó 

jellegű nyelvi, mozgásos nyelvi és játékos nyelvi tevékenységek során; 

 értelmezi azokat az idegen nyelven szóban elhangzó nyelvórai szituációkat, melyeket anya-

nyelvén már ismer; 

 támaszkodik az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő írott szövegre az órai játékos 

alkotó, mozgásos vagy nyelvi fejlesztő tevékenységek során, kooperatív munkaformákban; 

 rövid, néhány mondatból álló párbeszédet folytat, felkészülést követően; 

 a tanórán a begyakorolt nyelvi elemeket tanári segítséggel a játék céljainak megfelelően 

alkalmazza; 

 új szavak, kifejezések tanulásakor ráismer a már korábban tanult szavakra, kifejezésekre; 

 új szavak, kifejezések tanulásakor felismeri, ha új elemmel találkozik és rákérdez, vagy 

megfelelő tanulási stratégiával törekszik a megértésre; 

 a célok eléréséhez társaival rövid feladatokban együttműködik; 

 egy feladat megoldásának sikerességét segítséggel értékelni tudja; 

 felismeri és alkalmazza a legegyszerűbb, üdvözlésre és elköszönésre használt mindennapi 

nyelvi funkciókat az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő, egyszerű helyzetekben; 

 felismeri és használja a legegyszerűbb, megszólításra használt mindennapi nyelvi funkci-

ókat az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő, egyszerű helyzetekben; 

 felismeri és használja a legegyszerűbb, a köszönet és az arra történő reagálás kifejezésére 

használt mindennapi nyelvi funkciókat az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő, egy-

szerű helyzetekben; 

 felismeri és használja a legegyszerűbb, a tudás és nem tudás kifejezésére használt minden-

napi nyelvi funkciókat az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő, egyszerű helyzetek-

ben. 

 részt vesz egyszerű szövegértést igénylő játékos nyelvórai tevékenységekben; 

 részt vesz egyszerű szövegalkotást igénylő játékos nyelvórai tevékenységekben; 

 a tanórán bekapcsolódik a már ismert játékos, interakciót igénylő nyelvi tevékenységekbe, 

abban társaival közösen vesz részt, a begyakorolt nyelvi elemeket tanári segítséggel a játék 

céljainak megfelelően alkalmazza. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Mitschüler 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: eigene Schule 



 A témakörre jellemző alapvető tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Gegenstände zum Lernen 

 A témakörre jellemző alapvető tevékenységre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Schreiben, Lesen, Zählen, Bewegung, schöpferische Tätigkeiten 

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Schulfächer, 

wichtigste Feste in der Schule 

 Részvétel tanórai játékos nyelvi tevékenységekben 

 Begyakorolt, alapvető elemek felhasználása a nyelvi célok elérésére 

 Életkorának és nyelvi szintjének megfelelő írott és hangzó szöveg felhasználása a nyelvi 

tevékenységek során 

Javasolt tevékenységek 

 projektmunka csoportban: az ideális tanterem 

 osztályterem tervezése berendezési tárgyak megnevezésével  

 egyszerűbb társasjátékok célnyelven, pl. memóriajáték a képeken szereplő tárgyak, ta-

nulási tevékenységek megnevezésével 

 csoportversenyek, pl: Laufdiktat  

 projektmunka készítése csoportban: kedvenc tantárgy (a tantárgyra jellemző rajz, kép, 

tárgy stb. segítségével)  

 szituációs játékok 

 betűzés játékosan – „akasztófa” 

 projektmunka (plakátkészítés) csoportban: a saját iskola bemutatása; az álomiskola 

(kép, rajz, kulcsszavak stb. segítségével) 

 órarend készítése célnyelven 

 társakkal készített interjú és annak egyszerű bemutatása órai keretek között 

 tantárgyak 

 kedvenc tanárom 

 az én iskolám 

 iskolai ünnepek 

TÉMAKÖR: Fächerübergreifende Themen und Situationen 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 9 óra 



Tanulási eredmények (követelmények)) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz vé-

gére: 

 részt vesz kooperatív munkaformában végzett kreatív tevékenységekben, projektmunká-

ban szavak, szószerkezetek, rövid mondatok leírásával, esetleg képi kiegészítéssel; 

 támaszkodik az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő hangzó szövegre az órai alkotó 

jellegű nyelvi, mozgásos nyelvi és játékos nyelvi tevékenységek során; 

 aktívan bekapcsolódik a közös meseolvasásba, a mese tartalmát követi; 

 támaszkodik az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő írott szövegre az órai játékos 

alkotó, mozgásos vagy nyelvi fejlesztő tevékenységek során, kooperatív munkaformákban; 

 összekapcsol a nyelvi tevékenységek során feldolgozott tartalmakat az anyanyelvén koráb-

ban megszerzett ismeretekkel; 

 alkalmaz egyéb tanulásterületekre, különös tekintettel a művészeti és mozgásos tartal-

makra jellemző tevékenységeket nyelvórán; 

 felismer művészeti és mozgásos tevékenységekhez kapcsolódó alapvető célnyelvi kifeje-

zéseket, utasításokat, eszközöket. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A témakörre jellemző alapvető tevékenységre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Bewegung, schöpferische Tätigkeiten 

 Alapvető szavak, szókapcsolatok felismerése célnyelven a témakörre jellemző, életkorának 

és érdeklődésének megfelelő, leginkább művészeti és mozgásos tudásterületek során meg-

célzott tartalmakból 

Javasolt tevékenységek 

- társakkal közösen készített plakát bemutatása 

 öltözködés a különböző évszakokban 

 hétvégi tevékenységek a családban 

 időtöltés tanév közben, illetve nyaralás alatt 

 évszakok, hónapok, napszakok 

- más tudományterületeken tanult szavak, fogalmak játékos tanulása 

- közös előadás: dal, vers, mese 

- projektmunka: emberi test részeinek megnevezésével  



- mozgásos daltanulás a célnyelven (pl. Körperteil Blues, Kopf und Schulter …, Woc-

hentagelied) 

- mozgásos játékok (pl. memorizálás labdával, tornával; süket postás játék; Lépj előre, ha 

tudod a választ! - játék) 

- kedvenc mese dramatizálása 

TÉMAKÖR: Bezüge zur Zielsprache 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 5 óra 

Tanulási eredmények (követelmények)) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz vé-

gére: 

 felismeri az anyanyelve és a célnyelv közötti legalapvetőbb kiejtésbeli különbségeket; 

 felfigyel a célnyelvre jellemző hangok kiejtésére; 

 felismeri az anyanyelvén, illetve a tanult idegen nyelven történő írásmód és betűkészlet 

közötti különbségeket; 

 ismeri az adott nyelv ábécéjét; 

 lebetűzi a nevét; 

 felismeri az anyanyelv és az idegen nyelv hangkészletét; 

 megkülönbözteti az anyanyelvi és a célnyelvi írott szövegben a betű- és jelkészlet közti 

különbségeket; 

 új szavak, kifejezések tanulásakor felismeri, ha új elemmel találkozik és rákérdez, vagy 

megfelelő tanulási stratégiával törekszik a megértésre; 

 megismerkedik a célnyelv főbb jellemzőivel; 

 felismeri az idegen nyelvű írott, olvasott és hallott tartalmakat a tanórán kívül. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A német ábécé és jelkészlet ismerete 

 A német nyelv hangkészletének felismerése 

Javasolt tevékenységek 

- szavak lebetűzése szavak diktálása betűzéssel  

- szituációs telefonos játék: „Können Sie bitte Ihren Namen buchstabieren?” 

- keresztrejtvény készítése, megoldása 



- verseny csoportban: ország-város (adott betűkkel szavak keresése) 

- csipeszes hangvadász játék, hangkereső kígyó társasjáték 

- szókígyó - csapatverseny 

- daltanulás a célnyelven (pl. Das deutsche Alphabet-Lied) 

- betűzőverseny 

- képes szótár készítése 

- rajzfilmek nézése célnyelven 

- szókártyák készítése az alapszókinccsel kapcsolatosan 

- közös zenehallgatás és mesenézés célnyelven 

TÉMAKÖR: Bezüge zu interkulturellen und landeskundlichen Themen 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 7 óra 

Tanulási eredmények (követelmények)) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 megismeri a főbb, az adott célnyelvi kultúrákhoz tartozó országok nevét, földrajzi elhe-

lyezkedését, főbb országismereti jellemzőit; 

 ismeri a főbb célnyelvi kultúrához tartozó ünnepekhez kapcsolódó alapszintű kifejezése-

ket, állandósult szókapcsolatokat és szokásokat; 

 megtapasztalja a közös célnyelvi olvasás élményét; 

 találkozik a célnyelvi kultúra legfőbb ünnepeivel, hagyományaival; 

 találkozik a célnyelvi kultúra legfőbb szokásaival. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A főbb, az adott célnyelvi kultúrához tartozó ünnepek ismerete 

 A célnyelvi kultúrához tartozó főbb szokások ismerete 

Javasolt tevékenységek 

- projektmunka: 

 születésnap ünneplése a célnyelvi kultúrában és hazánkban (összehasonlítás)  

 egyszerű, saját térkép készítése a célnyelvi országról/országokról, saját hazánk-

ról, valamint egy elképzelt álomországról 

- plakát készítése: rajz vagy kivágott képekből montázs pl. egy ünnepről 

- Képek gyűjtése a különböző német nyelvű országok karácsonyairól 



- ünnepekhez kötődő mondókák, dalok tanulása, közös és egyéni előadása 

- országismereti vetélkedő 

TÉMAKÖR: Spielerisches Lernen 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 

Tanulási eredmények (követelmények)) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz vé-

gére: 

 lebetűzi a tanult szavakat társaival közösen játékos tevékenységek kapcsán, szükség esetén 

segítséggel; 

 lemásol tanult szavakat játékos, alkotó nyelvórai tevékenységek során; 

 támaszkodik az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő hangzó szövegre az órai alkotó 

jellegű nyelvi, mozgásos nyelvi és játékos nyelvi tevékenységek során; 

 támaszkodik az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő írott szövegre az órai játékos 

alkotó, mozgásos vagy nyelvi fejlesztő tevékenységek során, kooperatív munkaformákban; 

 a begyakorolt nyelvi elemeket, célnyelven megismert tartalmakat játékos tevékenységek-

ben használja. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Részvétel tanórai, szóbeli interakciót vagy alapvető íráskészséget igénylő német 

nyelvi tevékenységekben 

Javasolt tevékenységek 

- klasszikusan a célnyelvi kultúrában megjelenő mozgásos, az életkornak megfelelő kör-

játékok elsajátítása  

- játékos szótanulás: minél előbb találd ki, mit rajzolok, mit mutatok (pantomim) 

- mondókák, dalok tanulása, előadása 

- egyéni / csoportos versenyek: szókincs és helyesírás felmérése 

- akasztófa játék, barkochba, activity, bingó, hatschi-patschi játék  

TÉMAKÖR: Unterhaltung 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 óra 



Tanulási eredmények (követelmények)) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz vé-

gére: 

 csendes olvasás keretében feldolgozva megért ismert szavakat tartalmazó, pár szóból vagy 

mondatból álló, akár illusztrációval támogatott szöveget; 

 megérti a nyelvi szintjének megfelelő, akár vizuális eszközökkel is támogatott írott utasí-

tásokat és kérdéseket, és ezekre adekvát válaszreakciókat ad; 

 beazonosítja a célzott információt az életkorának megfelelő szituációkhoz kapcsolódó rö-

vid, egyszerű, a nyelvtanításhoz készült, illetve eredeti szövegben; 

 felhasznál és létrehoz rövid, nagyon egyszerű célnyelvi szövegeket szabadidős tevékeny-

ségek során. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő német nyelvű írott illetve hallott szövegek fel-

használása szórakozás céljára 

Javasolt tevékenységek 

- páros és csoportos tevékenységek végzése kártyákon szereplő utasítások, valamint sze-

repkártyák segítségével 

- egyszerű mondatokból álló képregény olvasása, saját készítése 

- képregény kockák, vagy szöveg kártyák történet szerinti sorba rakása 

- online feladatok: játékok, játékos gyakorló feladatok, interaktív feladatok, dalok, mesék 

online 

- énekek, versek előadása 

- gyűjtőmunka: célnyelvi szövegek, feliratok keresése éttermekben, moziban, egyéb sza-

badidős tevékenységek során  

- keresztrejtvények megoldása, készítése (képek segítségével) 

- számítógépes játékok a célnyelven 

- célnyelvi társasjáték, bábjátékok 

TÉMAKÖR: Wissenserwerb, Wissensvermittlung 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 2 óra 



Tanulási eredmények (követelmények)) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz vé-

gére: 

 részt vesz kooperatív munkaformában végzett kreatív tevékenységekben, projektmunká-

ban szavak, szószerkezetek, rövid mondatok leírásával, esetleg képi kiegészítéssel; 

 törekszik arra, hogy a célnyelvet eszközként alkalmazza információszerzésre; 

 célnyelven megoszt egyedül, vagy társaival együttműködésben megszerzett, alapvető in-

formációkat szóban, akár vizuális elemekkel támogatva; 

 alapvető célzott információt megszerez a tanult témákban tudásának bővítésére. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Alapvető információ megosztása egyszerű, begyakorolt elemekkel német nyelven 

 Alapvető, tanult témákhoz kötődő egyszerű, konkrét német nyelvű információ meg-

szerzése 

Javasolt tevékenységek 

- saját érdeklődési köréhez tartozó, rajzokkal, fényképekkel támogatott plakát készítése 

egyedül vagy csoportban, és annak bemutatása a tanulócsoport számára 

- rajz, projektmunka alapján rövid, pár szavas-mondatos kiselőadást tart a tanult témakö-

rökből 

- gyűjtőmunka és prezentációk választott témákból  

 

8. évfolyam 

Heti 2 óra 

Összesen: 74 óra 

Beérkezéskor a nyelvi szint: KR szerint nem definiált 

Kimeneti szint: A1 

Dolgozatírás: 2 óra 

Német nyelvi funkciók: 



 köszönési formák (üdvözlés és elköszönés) értelmezése és kifejezése (Hallo! Guten Tag! 

Guten Morgen! Guten Abend! Tschüss! Auf Wiedersehen!) 

 köszönet kifejezése (Danke schön. Danke. Vielen Dank. Ich danke dir.) 

 köszönetre történő reakció megfogalmazása (Bitte.) 

 megszólítás kifejezése (Entschuldigung, …) 

 bemutatkozás megfogalmazása (Ich bin Peter. Ich heiße Peter. Mein Name ist Peter.) 

 Információkérés, információadás (Wie alt bist du? Ich bin 10. Wo wohnst du? Ich wohne 

in … Woher kommst du? Ich komme aus ... Wie ist dein Zimmer? Wohin gehst du in den 

Ferien?) 

 hogylét iránti érdeklődés (Wie geht’s dir?) 

 hogylét iránti érdeklődésre történő reakció kifejezése (Danke gut. Sehr gut. Gut. Nicht so 

gut.) 

 bocsánatkérés értelmezése és annak kifejezése (Entschuldigung.) 

 bocsánatkérésre történő reakció megfogalmazása (Kein Problem.) 

 jókívánságok kifejezése (Alles Gute zum Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch zum ...! 

Alles Gute! Viel Spaß!) 

 főbb ünnepekhez kapcsolódó szófordulatok (Frohe Weihnachten. Frohe Ostern. Frohes 

neues Jahr.) 

 megszólítás és elköszönés kifejezése írott, személyes szövegben, pl. baráti levélben és e-

mailben (Lieber Peter! Liebe Eva! Hallo Freunde! Liebe Grüße / Viele Grüße) 

 véleménykérés és arra reagálás (Magst du singen? Ja. Ist das Buch gut? Ja, sehr gut.) 

 tetszés, illetve nem tetszés kifejezése (Das ist gut. Das ist toll. Das ist super. Das ist nicht 

gut. Das finde ich toll.) 

 dolgok, személyek megnevezése, rövid/egyszerű jellemzése (Das ist meine Mutter. Das 

ist schön.) 

 igenlő vagy nemleges válasz kifejezése (Ja. Nein. Nicht. Ich habe keine Zeit. Doch, ich 

spiele auch!) 

 tudás, illetve nem tudás kifejezése (Keine Ahnung! Ich weiß. Ich weiß nicht.) 

 nem értés megfogalmazása (Ich verstehe das nicht.) 

 visszakérdezés kifejezése nem értés esetén (Wie bitte?) 

 alapvető érzések kifejezése (Ich bin froh/traurig.) 

 betűzés kérésének kifejezése (Buchstabiere bitte deinen Namen.) 



 utasítások értelmezése és azokra történő reakció kifejezése (Komm hier bitte. Lies den 

Text.) 

 kívánság kifejezése (Ich möchte…) 

Német nyelvi elemek, struktúrák: 

 cselekvés, történés, létezés kifejezése jelen időben: ’sein’ létige (Ich bin …. Du bist …. 

Seid ihr …?) 

 cselekvés, történés, létezés kifejezése jelen időben: Präsens (Ich tanze gern. Ich spiele 

Klavier. Ich singe.), tőhangváltós igék (Was isst du am liebsten? Wohin fährst du in den 

Ferien?), elváló igekötős igék (Er liest das Märchen vor. Die Schüler machen das Buch 

auf.), 

 felszólító mód Imperativ (Steh auf! Setzt euch! Nehmen Sie Platz!) 

 birtoklás: haben, birtokos névmás E/1-ben és E/2-ben (mein/meine, dein/deine) 

 mennyiségi viszonyok: tőszámnevek és sorszámok, határozott és határozatlan mennyiség 

(eins, zwei, erste, zweite, ein Stück Schokolade, viel-viele, wenig-wenige, alles, nichts) 

 térbeli viszonyok: irányok és helymeghatározás, elöljárószók (hier, dort, links, rechts, 

oben, unten, in) 

 kérdőmondatok, kérdőszavak (wer? was? wo? wohin? wie?) 

 időbeli viszonyok: gyakoriság - Wie oft? (manchmal, oft, immer, nie, einmal, zweimal, 

jeden Tag), időpontok - Wann? (am Montag, am Wochenende, im Sommer, im Winter, 

diese Woche, nächste Woche) 

 szövegkohéziós eszközök: egyszerű kötőszavak (und, sondern, oder, denn, aber), névmá-

sok (das, ich) 

Az egyes témakörök tanulási eredményeként a tanuló: 

 az adott tématartományban megért egyszerű, többnyire ismert nyelvi elemeket tartal-

mazó célnyelvi szöveget; 

 az adott tématartományban létrehoz egyszerű, többnyire ismert nyelvi elemeket tartal-

mazó célnyelvi szöveget, tanult és begyakorolt nyelvi eszközökkel; 

 az adott tématartományban nyelvi szintjének és életkorának megfelelő interakciót foly-

tat a tanult nyelvi elemek felhasználásával. 

Témakörök 



TÉMAKÖR: Themen und Situationen im persönlichen Bereich und im Bereich der 

unmittelbaren Umgebung und Umwelt 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 18 óra 

Tanulási eredmények, követelmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz vé-

gére: 

 elmesél rövid, személyes történetet egyszerű nyelvi eszközökkel, önállóan, a cselek-

ményt lineárisan összefűzve; 

 rövid, egyszerű, összefüggő szövegeket ír a tanult nyelvi szerkezetek felhasználásá-

val az ismert szövegtípusokban, az ajánlott tématartományokban; 

 értelmez életkorának megfelelő nyelvi helyzeteket hallott szöveg alapján; 

 kommunikációt kezdeményez egyszerű hétköznapi témában, a beszélgetést követi, 

egyszerű nyelvi eszközökkel fenntartja és lezárja; 

 az életkorának megfelelő mindennapi helyzetekben a tanult nyelvi eszközökkel meg-

fogalmazott kérdéseket tesz fel, és válaszol a hozzá intézett kérdésekre; 

 üzeneteket ír; 

 megoszt alapvető személyes információkat magáról egyszerű nyelvi elemekkel; 

 kifejez tetszést, nem tetszést, akaratot, kívánságot, tudást és nem tudást, szándékot; 

 kifejez alapvető érzéseket, például örömöt, sajnálkozást, bánatot, elégedettséget, elé-

gedetlenséget; 

 ismerős és gyakori alapvető helyzetekben, akár telefonon vagy digitális csatornákon 

is, többnyire helyesen és érthetően fejezi ki magát az ismert nyelvi eszközök segítsé-

gével. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Be-

kannte, Familienmitglieder, Verwandte 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: die un-

mittelbare Umgebung, das Zuhause, die Schule 

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Teile des 

Hauses/der Wohnung, Einrichtung, Gebrauchsgegenstände 

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Feste 



 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Hobbys, Einrichtung 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: soziale 

Beziehungen 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Tiere, 

Pflanzen 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: die Na-

tur, Wetter 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Na-

turschutz, Tierschutz, Haustiere halten 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Na-

turphänomene, Erhaltung der Natur, Nachhaltigkeit 

 Személyes és közvetlen környezethez tartozó egyszerű információk átadása egyszerű 

nyelvi elemekkel 

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók használata 

Javasolt tevékenységek: 

− projektmunka egyénileg (prezentáció):  

 családfa készítése képekkel és annak szóbeli bemutatása 

 a lakóhely és környezetének bemutatása 

− scrapbook/poszter készítése:  

 ’Ez vagyok én’ (kedvenc tárgyaim, együttesem, színészem stb.) 

 ‘A családom’ 

 ‘Háziállatom’, Milyen állatot szeretnék? (fajta, kinézet, kor, táplálkozás, szo-

kásaik stb.) 

 ‘Okosház’  

− projektmunka csoportban: 

 ’Ezek vagyunk mi’ (kedvenc együtteseink, kedvenc tantárgyaink, kedvenc 

filmjeink, színészeink, olvasmányaink, játékaink stb.) 

 csoportos internetes kutató munka: ’Családok a nagyvilágban’ képek gyűjtése, 

azok bemutatása, összehasonlítása az órán 

 plakát készítése: Mit teszünk környezetünk védelme érdekében? 

 makett készítése: A mi házunk, Álomházam, Lakóhelyünk 



− szóbeli mini-prezentációk: ‘Napirendem’; családtag napirendje, szabadidő 

− internetes kutatás: Meddig élnek a különböző állatok? 

− kérdőívek megalkotása, kitöltése, illetve írásbeli/szóbeli összegzése:  

 ‘Házi kedvencek a csoportunkban’  

  ‘Különóráink és hobbijaink’ (időpont, helyszín stb.) 

− internetes kutatás: Mein Vorbild (Sportler, Popstar, Schauspieler) 

− szerepjátékok: 

 interjú kedvenc hősöddel/színészeddel/énekeseddel az életéről és családjáról 

 ismerkedés az új osztálytárssal – kérdések és feleletek 

TÉMAKÖR: Themen und Situationen im Bereich des öffentlichen Lebens 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 óra 

Tanulási eredmények (követelmények)) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz vé-

gére: 

 találkozik az érdeklődésének megfelelő, akár autentikus szövegekkel elektroni-

kus/digitális csatornákon, tanórán kívül is. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: An-

gestellte in sozialen Institutionen und im Dienstleistungssektor 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: kultu-

relle und öffentliche Institutionen, Dienstleistungen, Restaurants, berühmte Orte und 

Sehenswürdigkeiten im In- und Ausland, Stadt und Land 

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Eintrittskarten, Unterlagen, Prospekte 

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: kultu-

relle Ereignisse, Unterhaltungsmöglichkeiten, Verwaltung, Wegbeschreibung, Aus-

kunft geben 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Verwaltung, Dienstleistungen in Anspruch nehmen, Wegbeschreibung, Auskunft ge-

ben, Vorstellung von Sehenswürdigkeiten 



 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Hobbys, 

Freizeit, Kultur, Unterhaltung, Dienstleistungen, Tourismus im In- und Ausland 

 A közéleti tématartományhoz tartozó egyszerű információk értelmezése 

Javasolt tevékenységek 

− poszter: térképkészítés a környékről, üzletekről, látványosságokról, majd ezt felhasz-

nálva páros feladat az útbaigazítás gyakorlására 

− prospektus, reklám készítése - csoportverseny - (étterem, mozi, színház, látványosság) 

- melyik a leghatásosabb reklám? 

− projektmunka csoportban (társasjáték készítése és játszása):  

 Lakóhelyem bemutatása 

 ’Mit tudsz róla?’ (Hold, Csendes-óceán, Tokió, krokodilok, Jazz zene stb.) egy-

szerű válasszal lehet továbblépni 

 ’Mondj egy nevezetességet a megadott helyszínen a továbblépéshez!’ (Bécsben, 

Berlinben, Budapesten, lakóhelyeden stb.) 

− kiselőadás, internetes kutatómunka: Németország bemutatása  

− kvízjáték a célnyelvi országokról 

− színi előadás: egy ismert mese közös elolvasása és dramatizálása  

− kérdőív készítése, kitöltése, kiértékelése: leggyakoribb szórakozási formák a csoport-

ban (tv, olvasás, internet, sport stb.) 

TÉMAKÖR: Themen und Situationen im Bereich des Klassenraums 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 

Tanulási eredmények (követelmények)) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz vé-

gére: 

 megérti a szintjének megfelelő, nonverbális vagy vizuális eszközökkel támogatott 

célnyelvi óravezetést és utasításokat, kérdéseket; 

 felkészülést követően röviden, összefüggően beszél az ajánlott tématartományokhoz 

tartozó témákban; 

 képet jellemez röviden, ismert nyelvi fordulatok segítségével, segítő tanári kérdések 

alapján; 



 változatos, kognitív kihívást jelentő szóbeli és írásbeli feladatokat old meg önállóan 

vagy kooperatív munkaformában, a tanult nyelvi eszközökkel, szükség szerint tanári 

segítséggel; 

 értelmezi az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő, egyszerű hangzószövegben 

a tanult nyelvi elemeket; 

 alkalmazza az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő hangzó szöveget a válto-

zatos nyelvórai tevékenységek és a feladatmegoldás során; 

 alkalmazza az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő írott, nyomtatott vagy di-

gitális alapú szöveget a változatos nyelvórai tevékenységek és feladatmegoldás so-

rán; 

 egyszerű mondatokat összekapcsolva mond el egymást követő eseményekből álló 

történetet, vagy leírást ad valamilyen témáról; 

 nem értés esetén a meg nem értett kulcsszavak vagy fordulatok ismétlését vagy be-

tűzését kéri; 

 a tanórán bekapcsolódik az interakciót igénylő nyelvi tevékenységekbe, abban társa-

ival közösen vesz részt, a begyakorolt nyelvi elemeket tanári segítséggel a játék cél-

jainak megfelelően alkalmazza; 

 a tanórán bekapcsolódik az interakciót igénylő nyelvi tevékenységekbe, abban társaival 

közösen vesz részt, a begyakorolt nyelvi elemeket tanári segítséggel a feladat céljainak 

megfelelően alkalmazza. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: An-

gestellte in der Schule 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Bildung-

sinstitutionen 

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Mittel des 

Lernens 

 A témakörre jellemző eseményeke vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Schulun-

terricht, Nachmittagsprogramme, Feste in der Schule, Traditionen, Ereignisse, Prog-

ramme und Möglichkeiten des Sprachenlernens außerhalb der Schule 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Ler-

nen, Schulfächer, Gemeinschaftsprogramme, Traditionspflege 



 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Sprach-

können und Sprachkenntnisse, Ziele mit dem Sprachenlernen, Karriereorientierung 

 Részvétel tanórai nyelvi fejlesztő tevékenységekben 

 Tanult elemek felhasználása a nyelvi célok elérésére 

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő írott és hangzó szöveg felhasználása a nyelvi 

fejlesztő tevékenységek során 

Javasolt tevékenységek 

- projektmunka: - egyéni vagy csoportos 

 iskolai szokások, napirend, órarend 

 iskolai szabályok  

 tantárgyak összehasonlítása a két országban, iskolai időbeosztás összehasonlí-

tása, tanórán kívüli tevékenységek összehasonlítása 

- scrapbook / poszter készítése (’kiállítás’ az osztályterem falain): 

 iskolánk bemutatása  

 kedvenc tanárom bemutatása  

 kedvenc iskolai helyem bemutatása  

- kérdőív készítése és szóbeli összesítése:  

 kedvenc tantárgyak  

 ki miben érzi jónak / kevésbé jónak magát 

- kutatómunka: szótanulási stratégiák – a különböző módszerek bemutatása 

- csoportos feladat:  

 szókártyákból mondatalkotás – melyik csoport tudja az összes kártyáját felhasz-

nálni? 

 mit csinál az ideális nyelvtanuló? 

- Iskolai versenyek: 

 olvasási verseny – Ki tud egy év alatt 10 000 szót a könnyített olvasmányok 

segítségével elolvasni? 

 verslánc – egyszerű célnyelvi gyerekversekből 

 tanulmányi verseny – korosztályi célnyelvi követelményekből  

TÉMAKÖR: Fächerübergreifende Themen und Situationen 

JAVASOLT ÓRASZÁM 6 óra 



Tanulási eredmények (követelmények)) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy ko-

operatív munkaformákban; 

 ismer szavakat, szókapcsolatokat a célnyelven a témakörre jellemző, életkorának és 

érdeklődésének megfelelő, más tudásterületen megcélzott tartalmakból. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Alapvető szavak, szókapcsolatok használata célnyelven a témakörre jellemző, élet-

korának és érdeklődésének megfelelő tartalmakból 

Javasolt tevékenységek 

− internetes kutató- és projektmunka: településem történetének, földrajzának, élővilágá-

nak bemutatása 

− kedvenc dal feldolgozása (pl. kérdésekkel vagy vizuális eszközökkel) 

− egyéni projektmunka: Melyik tantárgyban segített idegennyelv tudásom és hogyan? 

− csoportos projekt: társasjáték készítése és játszása - fókuszban egy-egy tantárgy 

 pl. földrajz – ’Nevezz meg hármat!’ (Magyarország folyói, budai hegyek, ma-

gyarországi tavak, német városok stb…) 

TÉMAKÖR: Bezüge zur Zielsprache und zum Sprachenlernen 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 óra 

Tanulási eredmények (követelmények)) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 ismeri a célnyelv főbb jellemzőit; 

 értelmezi és használja az idegen nyelvű írott, olvasott és hallott tartalmakat a tanórán 

kívül is; 

 követi a célnyelvi normához illeszkedő kiejtést és intonációt a tanult nyelvi elemek-

ben;  

 alkalmazza a tanult nyelvi funkciókat társalgás megkezdéséhez, fenntartásához és 

befejezéséhez; 

 digitális eszközöket és felületeket is használ nyelvtudása fejlesztésére; 



 megold játékos és változatos írásbeli feladatokat rövid szövegek szintjén; 

 nyelvtanulási céljainak eléréséhez társaival párban és csoportban együttműködik; 

 nyelvi haladását többnyire fel tudja mérni. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Sprach-

können und Sprachkenntnisse, Sprachenlernen, Sprachen 

 Az anyanyelv és a célnyelv közötti legalapvetőbb kiejtésbeli, helyesírási különbségek 

felismerése 

 A német nyelv betű és jelkészletének alkalmazása 

 A célnyelvre jellemző standardhoz közelítő kiejtés használata 

 Az idegen nyelvű írott, olvasott és hallott tartalmak felismerése, akár a tanórán kívül 

is, digitális csatornákon is 

 Alapszintű nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák használata 

Javasolt tevékenységek 

− tanulásmódszertan tudatosan: memóriafogas, tanulókártyák, tanulási típusok, nyelvta-

nulási stratégiák feltérképezése kérdőívvel 

− közös popzenehallgatás  

− filmnézés a célnyelven 

− a fim egy-két jelenetének dramatizálása és eljátszása 

− könnyített olvasmányok otthoni elolvasása (évente 1-2) és rövid kedvébresztő beszá-

moló készítése az osztálytársak számára 

− csoportos projekt: társasjáték készítése pl. ’Használd a szót!’ (minden kockán egy szó, 

mondatot kell vele alkotni ahhoz, hogy tovább lépj) 

− keresztrejtvény készítése és megoldása 

− egyszerű nyelvezetű szöveg feldolgozása (illusztráció, előadás) 

− játékos diktálási feladatok 

TÉMAKÖR: Interkulturelle und landeskundliche Themen 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 óra 

Tanulási eredmények (követelmények)) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz vé-

gére: 



 találkozik célnyelvi országismereti tartalmakkal; 

 megismeri a célnyelvi országok jellemzőit és kulturális sajátosságait; 

 a célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemeket használja. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Főbb célnyelvi kulturális szokások, jellemzők ismerete, összehasonlítása alapvető ha-

zai szokásainkkal 

 Célnyelvi országok főbb országismereti jellemzőinek ismerete 

 Hazánk főbb országismereti jellemzőinek ismerete célnyelven 

 A célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó alapvető tanult nyelvi elemek alkalmazása 

Javasolt tevékenységek 

− Németország megismerése hagyományos és digitális kutatómunka, majd órai kiselő-

adások formájában az alábbi témakörök mentén: 

 a német iskolák jellemzői, napirend 

 tipikus német ház, lakás 

 mindennapi szokások 

 családon belüli szerepek és feladatmegosztás 

 ünnepek a családban 

 viselkedésbeli különbségek (pl. üdvözlés) 

 állattartási szokások, kedvenc állatok 

 német nyaralási szokások 

 német időjárás 

 Németország tájegységei, országrészei 

 német étkezési szokások, tipikus ételek 

 híres helyek a közvetlen lakókörnyezetben 

− projektmunka csoportban (plakát készítése): hazánk és Németország összehasonlítása 

–hasonlóságok, különbségek bemutatása (kultúra, étkezés, hagyományok, időjárás, ru-

házat, történelem stb.) 

TÉMAKÖR: Aktuelle Themen 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 4 óra 



Tanulási eredmények (követelmények)) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz vé-

gére: 

 használja a célnyelvet életkorának és nyelvi szintjének megfelelő aktuális témákban és a 

hozzájuk tartozó szituációkban; 

 találkozik a célnyelvi, életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi leg-

főbb hírekkel, eseményekkel. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi hétköznapi eseményekre 

vonatkozó alapvető szókincs megértése és használata célnyelven a megismert témák alap-

ján 

Javasolt tevékenységek 

− projektmunka: aktuális hírek feldolgozása vizuális eszközökkel (rajz készítése, képek 

gyűjtése), képaláírások megfogalmazása, időjárás-jelentés 

− egy izgalmas sportesemény megtekintése a német nyelvű híradóban (pl. úszó VB) 

 szógyűjtés az esemény témájával kapcsolatban 

 lenémított film tanulói kommentárral 

− szerepjáték: interjú készítése egy, a hírekben aktuálisan szereplő híres emberrel 

− csoportos interjú: aktuális téma feldolgozásához, vélemények kifejezése irányított kér-

dések segítségével 

TÉMAKÖR: Unterhaltung und spielerisches Lernen 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 óra 

Tanulási eredmények (követelmények)) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz vé-

gére: 

 hallgat az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket elektronikus, digitális csator-

nákon, tanórán kívül is, szórakozásra vagy ismeretszerzésre; 

 a nyomtatott vagy digitális alapú írott szöveget felhasználja szórakozásra és ismeretszer-

zésre; 

 találkozik életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmakkal; 



 felhasználja a célnyelvet szórakozásra és játékos nyelvtanulásra. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmak megismerése 

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő német nyelvű szövegek felhasználása szórakozás 

és játékos nyelvtanulás céljára  

 Célnyelvi társasjátékok készítése és használata 

 Részvétel játékos nyelvi tevékenységekben, drámajátékok Feste und Feiertage témakör-

ben 

Javasolt tevékenységek:  

nyelvi és egyéb hagyományos játékok: szójátékok, ország-város, ’Találd ki, ki vagyok’, bar-

kochba, kártyajátékok 

− társasjáték készítése az aktuális tananyaghoz 

− projektmunka, prezentáció:  

 kedvenc dalom/együttesem/filmem/könyvem/színészem/játékom/animációs film-

szereplő bemutatása 

− közösen választott dal, képregény, film, könyv órai feldolgozása 

− csoportchat: közös online csoport létrehozása 

TÉMAKÖR: Wissenserwerb, Wissensvermittlung 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 óra 

Tanulási eredmények (követelmények)) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz vé-

gére: 

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy ko-

operatív munkaformákban; 

 találkozik az érdeklődésének megfelelő, akár autentikus szövegekkel elektronikus/di-

gitális csatornákon, tanórán kívül is; 

 néhány szóból vagy mondatból álló jegyzetet készít írott szöveg alapján; 

 találkozik életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi ismeretterjesztő tartal-

makkal. 



Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Egyszerű releváns információ megosztása az ismert nyelvi eszközökkel német nyelven 

 A tanult témákhoz kapcsolódó német nyelvű egyszerű információ megszerzése 

Javasolt tevényeségek 

− csoportchat: közös online csoport létrehozása, rendszeres használata  

− projektmunka, kiselőadás, internetes kutatómunka saját, választott témából  

− scrapbook / poszter készítése  

− prezentáció 

 

9. évfolyam 

Heti 3 óra 

Összesen: 111 óra 

Beérkezéskor a nyelvi szint: A1 

Kimeneti szint: A1+ 

Dolgozatírás: 3 óra 

Német nyelvi funkciók: 

 köszönési formák (üdvözlés és elköszönés) értelmezése és kifejezése (Hallo! Guten Tag! 

Guten Morgen! Guten Abend! Tschüss! Auf Wiedersehen!) 

 köszönet kifejezése (Danke schön. Danke. Vielen Dank. Ich danke dir.) 

 köszönetre történő reakció megfogalmazása (Bitte.) 

 megszólítás kifejezése (Entschuldigung, …) 

 bemutatkozás megfogalmazása (Ich bin Peter. Ich heiße Peter. Mein Name ist Peter.) 

 információkérés, információadás (Wie alt bist du? Ich bin 14. Wo wohnst du? Ich wohne 

in … Woher kommst du? Ich komme aus ... Wie ist dein Zimmer? Wohin gehst du in den 

Ferien?) 

 hogylét iránti érdeklődés (Wie geht’s dir?) 

 hogylét iránti érdeklődésre történő reakció kifejezése (Danke gut. Nicht so gut. Danke, es 

geht mir super.) 

 bocsánatkérés értelmezése és annak kifejezése (Entschuldigung.) 



 bocsánatkérésre történő reakció megfogalmazása (Kein Problem.) 

 jókívánságok kifejezése (Alles Gute zum Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch zum ...! 

Viel Spaß! Gute Besserung!) 

 főbb ünnepekhez kapcsolódó szófordulatok (Frohe Weihnachten. Frohe Ostern. Frohes ne-

ues Jahr.) 

 megszólítás és elköszönés kifejezése írott, személyes szövegekben, pl. baráti levélben és 

e-mailben (Lieber Peter! Liebe Eva! Hallo, Freunde! Liebe Grüße / Viele Grüße) 

 véleménykérés és arra reagálás (Magst du singen? Ja. Ist das Buchinteressant? Ja, sehr!) 

 tetszés, illetve nem tetszés kifejezése (Das ist gut. Das ist super. Das ist nicht gut. Das finde 

ich toll.) 

 dolgok, személyek megnevezése, rövid/egyszerű jellemzése (Das ist schön. Das ist meine 

Mutter.) 

 igenlő vagy nemleges válasz kifejezése (Ja. Nein. Nicht. Ich habe keine Zeit. Doch, ich 

spiele auch!) 

 tudás, illetve nem tudás kifejezése (Keine Ahnung! Ich weiß. Ich weiß nicht.) 

 nem értés megfogalmazása (Ich verstehe das nicht.) 

 visszakérdezés kifejezése nem értés esetén (Wie bitte?) 

 alapvető érzések kifejezése (Ich bin froh/traurig.) 

 betűzés kérésnek kifejezése (Buchstabiere bitte deinen Namen.) 

 utasítások értelmezése és azokra történő reakció kifejezése (Komm her bitte! Lies den 

Text!) 

 akarat, kívánság kifejezése (Ich möchte…) 

 bánat / bosszúság kifejezése (Schade! / Das ist schlimm!) 

 öröm kifejezése (Das freut mich!) 

 elégedettség / elégedetlenség kifejezése (Es ist prima! / Schade, dass ...) 

 elismerés és dicséret kifejezése (Das ist toll!) 

 ítélet, kritika kifejezése (Das ist nicht richtig/wahr.) 

 felkérés lassúbb, hangosabb beszédre (Kannst du bitte lauter / langsamer sprechen?) 

 sajnálat kifejezése (Es tut mir leid!) 

 meghívás és arra történő reakció kifejezése (Kommst du mit? Ja, gerne. Nein, leider nicht.) 

 javaslat és arra reagálás (Gehen wir heute ins Kino! Gute Idee!)  

 kérés és arra történő reakció kifejezése (Kannst du mir helfen? Ja, natürlich. Ja, gerne. 

Nein, leider nicht. Einen Tee, bitte!) 



 kínálás és arra történő reakció kifejezése (Noch ein Stück Kuchen? Möchtest du einen Tee? 

Ja, bitte. Ja, gerne., Nein, danke.) 

Nyelvi elemek, struktúrák a német, mint második idegen nyelvre a 9-10. évfolyamon (a 

zárójelben olvasható német nyelvű kifejezések példák) 

 cselekvés, történés, létezés kifejezése jelen időben: ’sein’ létige (Ich bin …. Du bist …. 

Seid ihr …?), Präsens (Ich tanze gern. Ich spiele Klavier. Ich singe.), tőhangváltós igék 

(Was isst du am liebsten? Wohin fährst du in den Ferien?), elváló igekötős igék (Er liest 

den Artikel vor. Die Schüler machen das Buch auf.) 

 birtoklás: haben, birtokos névmás 

 felszólító mód: Imperativ (Steh auf! Setzt euch!) 

 mennyiségi viszonyok: tőszámnevek és sorszámok, határozott és határozatlan mennyiség 

(eins, zwei, erste, zweite, ein Stück Schokolade, viel-viele, wenig-wenige, alles, nichts) 

 térbeli viszonyok: irányok és helymeghatározás, elöljárószók (hier, dort, links, rechts, 

oben, unten, in) 

 időbeli viszonyok: gyakoriság - Wie oft? (manchmal, oft, immer, nie, einmal, zweimal, 

jeden Tag), időpontok - Wann? (am Montag, am Wochenende, im Sommer, im Winter, 

diese Woche, nächste Woche) 

 szövegkohéziós eszközök: egyszerű kötőszavak (und, sondern, oder, denn, aber), névmá-

sok (das, ich) 

 kérdőmondatok, kérdőszavak (wer? was? wo? wohin? wie?) 

 modalitás: möchten, mögen és können igék E/1-ben és E/2-ben (Ich möchte ein Eis. Ich 

mag tanzen. Ich kann tanzen. Kannst du Rad fahren? Magst du tanzen? Möchtest du ein 

Eis?) 

Az egyes témakörök tanulási eredményeként a tanuló: 

 adott tématartományban megért egyszerű, többnyire ismert nyelvi elemeket tartalmazó cél-

nyelvi szöveget; 

 adott tématartományban létrehoz egyszerű, többnyire ismert nyelvi elemeket tartalmazó 

célnyelvi szöveget, tanult és begyakorolt nyelvi eszközökkel; 

 felismeri és használja a legegyszerűbb mindennapi nyelvi funkciókat életkorának és nyelvi 

szintjének megfelelő, egyszerű helyzetekben interakciót folytatva. 

 



TÉMAKÖR: Themen und Situationen im persönlichen Bereich: Verwandtschafts-

beziehungen, Lebensstil 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 20 óra 

Tanulási eredmények (követelmények) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 elmesél rövid, személyes történetet egyszerű nyelvi eszközökkel, önállóan, a cselekményt 

lineárisan összefűzve; 

 rövid, egyszerű, összefüggő szövegeket ír a tanult nyelvi szerkezetek felhasználásával az 

ismert szövegtípusokban, az adott tématartományban; 

 értelmez életkorának megfelelő nyelvi helyzeteket hallott szöveg alapján; 

 kommunikációt kezdeményez egyszerű hétköznapi témában, a beszélgetést követi, egy-

szerű nyelvi eszközökkel fenntartja és lezárja; 

 az életkorának megfelelő mindennapi helyzetekben a tanult nyelvi eszközökkel megfogal-

mazott kérdéseket tesz fel és válaszol a hozzá intézett kérdésekre; 

 üzeneteket ír; 

 megoszt alapvető személyes információkat magáról egyszerű nyelvi elemekkel; 

 kifejez tetszést, nem tetszést, akaratot, kívánságot, tudást és nem tudást, szándékot; 

 kifejez alapvető érzéseket, például örömöt, sajnálkozást, bánatot, elégedettséget, elégedet-

lenséget; 

 ismerős és gyakori alapvető helyzetekben, akár telefonon vagy digitális csatornákon is, 

többnyire helyesen és érthetően fejezi ki magát az ismert nyelvi eszközök segítségével. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Bekannte, 

Familienmitglieder, Freunde 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: unmittelbare 

Umgebung, Zuhause 

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Teile des Hau-

ses/der Wohnung, Einrichtung, Kleider 

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Feste, Fami-

lienfeiern 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Hobbys, 

Mahlzeiten, Kleidungsstücke 



 A témakörre jellemző alapvető fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 2-3 

főbb ünnephez (pl. Weihnachten, Ostern, Geburtstag) kapcsolódó alapszintű kifejezés, ál-

landósult szókapcsolat ismerete 

 Személyes környezethez tartozó egyszerű információk átadása egyszerű nyelvi elemekkel 

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók használata 

 Alapvető érzések begyakorolt állandósult nyelvi fordulatok segítségével történő átadása 

Javasolt tevékenységek: 

− projektmunka egyénileg (PPT)  

 családfa készítése képekkel és annak szóbeli bemutatása 

 a lakóhely és környezetének bemutatása 

 legjobb barát/barátnő bemutatása rajz/fénykép alapján (külső-belső tulajdonsá-

gok, szokások, közös programok bemutatása) 

− szituációs játékok: üdvözlés – bemutatkozás – elköszönés 

− ismerkedés a német ünnepekkel, szokásokkal, film segítségével (pl: Mein erster Weg 

nach Deutschland) 

− projektmunka csoportban  

 plakát készítése: mit teszünk környezetünk védelme érdekében otthon, az iskolában, 

lakóhelyünkön? 

 csoportos internetes kutatómunka: ’Családok a nagyvilágban’ képek gyűjtése, azok 

bemutatása, összehasonlítása az órán 

 ’Ezek vagyunk mi’ (kedvenc együtteseink, kedvenc tantárgyaink, kedvenc filmjeink, 

színészeink, olvasmányaink, játékaink stb.) 

− szóbeli mini-prezentációk: ‘Napirendem’; családtagjaim napirendje, szabadidő 

− kérdőívek megalkotása, kitöltése, illetve írásbeli/szóbeli összegzése:   

  ‘Különóráink és hobbijaink’ (időpont, helyszín stb.) 

− internetes kutatás: Mein Vorbild (Sportler, Popstar, Schauspieler)  

− szerepjátékok 

 interjú egy híres emberrel/kedvenc hősöddel/színészeddel/énekeseddel az életéről és 

családjáról 

 ismerkedés az új osztálytársakkal – kérdések és feleletek 

TÉMAKÖR: Themen und Situationen im Bereich der Umgebung und Umwelt 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 12 óra 



Tanulási eredmények (követelmények) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 rövid, egyszerű, összefüggő szövegeket ír a tanult nyelvi szerkezetek felhasználásával az 

ismert szövegtípusokban, az adott tématartományban; 

 értelmez életkorának megfelelő nyelvi helyzeteket hallott szöveg alapján; 

 az életkorának megfelelő mindennapi helyzetekben a tanult nyelvi eszközökkel megfogal-

mazott kérdéseket tesz fel és válaszol a hozzá intézett kérdésekre; 

 üzeneteket ír; 

 ismerős és gyakori alapvető helyzetekben, akár telefonon vagy digitális csatornákon is, 

többnyire helyesen és érthetően fejezi ki magát az ismert nyelvi eszközök segítségével. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Tiere, Pflan-

zen 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Natur 

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Naturkatast-

rophen 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Umweltschutz, Tierschutz, Haustiere halten 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Naturphäno-

mene, Wetter 

 Közvetlen környezethez tartozó egyszerű információk átadása egyszerű nyelvi elemekkel 

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók használata 

Javasolt tevékenységek: 

− projektmunka egyénileg (prezentáció készítése képekkel és annak szóbeli bemutatása) 

 magyarországi állatkertek és lakóik 

 az árvizek pusztításai Magyarországon és a világban 

 lakóhelyem, környezetem  

− internetes kutatás – szófelhő 

 milyen állatok élnek Németországban? 

 hol van a legtöbb földrengés és működő vulkán a világban? 

− az időjárás különbségei Németországban és Magyarországon 

− projektmunka: kiskedvenc bemutatása kép segítségével (képességek, szokások bemutatása) 

− Tier-Barkochba 



− kvíz, keresztrejtvény készítése 

 

TÉMAKÖR: Themen und Situationen im Bereich des Klassenraums  

JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 

Tanulási eredmények (követelmények) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 megérti a szintjének megfelelő, nonverbális vagy vizuális eszközökkel támogatott cél-

nyelvi óravezetést és utasításokat, kérdéseket; 

 felkészülést követően röviden, összefüggően beszél az ajánlott adott tématartományhoz 

tartozó témákban; 

 képet jellemez röviden, ismert nyelvi fordulatok segítségével, segítő tanári kérdések alap-

ján; 

 változatos, kognitív kihívást jelentő szóbeli és írásbeli feladatokat old meg önállóan vagy 

kooperatív munkaformában, a tanult nyelvi eszközökkel, szükség szerint tanári segítséggel; 

 értelmezi az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő, egyszerű hangzószövegben a ta-

nult nyelvi elemeket; 

 alkalmazza az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő hangzó szöveget a változatos 

nyelvórai tevékenységek és a feladatmegoldás során; 

 alkalmazza az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő írott, nyomtatott vagy digitális 

alapú szöveget a változatos nyelvórai tevékenységek és feladatmegoldás során; 

 egyszerű mondatokat összekapcsolva mond el egymást követő eseményekből álló történe-

tet, vagy leírást ad valamilyen témáról; 

 nem értés esetén a meg nem értett kulcsszavak vagy fordulatok ismétlését vagy betűzését 

kéri; 

 a tanórán bekapcsolódik az interakciót igénylő nyelvi tevékenységekbe, abban társaival 

közösen vesz részt, a begyakorolt nyelvi elemeket tanári segítséggel a tevékenység céljai-

nak megfelelően alkalmazza. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Angestellte 

in der Schule, Mitschüler 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Schule 



 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Mittel des Ler-

nens in und außerhalb der Schule 

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Schulunter-

richt, Nachmittagsprogramme, Feste in der Schule, Schultraditionen, Ereignisse, Prog-

ramme und Möglichkeiten des Sprachenlernens/der Sprachverwendung außerhalb der 

Schule 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Lernen, 

Verwendung von Fremdsprachen außerhalb der Schule, Gemeinschaftsprogramme, Tradi-

tionspflege  

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Schulfächer, 

Wissen, Ziele mit dem Sprachenlernen, Sprachkönnen und Sprachkenntnisse 

 Részvétel tanórai nyelvi fejlesztő tevékenységekben 

 Tanult elemek felhasználása a nyelvi célok elérésére 

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő írott és hangzó szöveg felhasználása a nyelvi fej-

lesztő tevékenységek során 

Javasolt tevékenységek: 

 projektmunka: egyéni vagy csoportos 

 iskolai szokások, napirend, órarend 

 iskolai szabályok  

 iskolai öltözködés Magyarországon és a célnyelvi országokban  

 tantárgyak összehasonlítása a két országban, iskolai időbeosztás összehasonlítása, tanórán 

kívüli tevékenységek összehasonlítása 

 kedvenc tanárom bemutatása 

 kérdőív készítése  

 kedvenc tantárgyak, ki miben érzi jónak / kevésbé jónak magát – szóbeli összesítés 

 kutatómunka: szótanulási stratégiák – a különböző módszerek bemutatása 

 csoportos feladat  

 szókártyákból mondatalkotás – melyik csoport tudja az összes kártyáját felhasználni? 

 mi mindent csinál az ideális nyelvtanuló idegen nyelven?  

TÉMAKÖR: Reisen und Urlaub, Tourismus 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 



Tanulási eredmények (követelmények) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 értelmez életkorának megfelelő nyelvi helyzeteket hallott szöveg alapján; 

 az életkorának megfelelő mindennapi helyzetekben a tanult nyelvi eszközökkel megfogal-

mazott kérdéseket tesz fel és válaszol a hozzá intézett kérdésekre; 

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy koope-

ratív munkaformában. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Touristen 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Reiseziele, 

Sehenswürdigkeiten 

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Denkmäler, Rei-

sedokumente, Verkehrsmittel 

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Feste und 

Feiertage in Ungarn und im Ausland 

 Az utazás és turizmus tématartományhoz tartozó egyszerű információk átadása 

 Interakció az utazás és turizmus tématartományban 

Javasolt tevékenységek: 

 projektmunka egyénileg (prezentáció készítése képekkel és annak szóbeli bemutatása) 

 Németország látnivalói, nevezetességei  

 Magyarország híres látnivalói 

 Lakóhelyem nevezetességei 

 ’Álomutazásom’ 

 projektmunka csoportosan 

 egy osztálykirándulás megtervezése 

 fontos turisztikai hazai és német események (pl. fesztiválok, sportesemények, kiállítások) 

 internetes kutatómunka 

 útvonalterv Németországba, milyen országokon, városokon kell átutazni? 

 szerepjátékok 

 idegenvezető – izgága, kérdésekkel teli csoport 

 szállodai recepciós - igényes vagy akadékoskodó vendég  



TÉMAKÖR: Öffentliches Leben 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 

Tanulási eredmények (követelmények) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 találkozik az érdeklődésének megfelelő, akár autentikus szövegekkel elektronikus/digitális 

csatornákon, tanórán kívül is. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Angestellte 

in sozialen Institutionen und im Dienstleistungssektor  

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: kulturelle und 

öffentliche Institutionen, Dienstleistungen, Restaurants, Hotels, berühmte Orte und Se-

henswürdigkeiten im In- und Ausland, Leben in der Stadt und auf dem Lande 

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Eintrittskarten, 

Unterlagen, Prospekte 

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: kulturelle 

Ereignisse, Unterhaltungsmöglichkeiten  

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Wegbeschreibung, Auskunft geben 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Freizeitakti-

vitäten, Hobbys, Kunst und kulturelle Veranstaltungen 

 A közéleti tématartományhoz tartozó egyszerű információk értelmezése 

Javasolt tevékenységek: 

 szerepjátékok  

 gyorsétteremben  

 utazási irodában 

 utcán: útbaigazítás kérése és adása 

 ’Budapest, Berlin és egyéb híres városok’ – helyi látványosságok bemutatása idegenveze-

tőként  

 prospektus, reklám készítése (étterem, mozi, színház, látványosság) 

 ismerkedés a reklámok világával: színek, logók, üzenetek 

 internetes kutatómunka: a célnyelvi országok és hazánk számokban - rövid bemutatók   

 kvízjáték a célnyelvi országokról és hazánkról 



 vitafórum: városi és vidéki élet, ki hogyan érvel? 

 kérdőív készítése, kitöltése, kiértékelése: a legkedveltebb szabadidős tevékenységek a cso-

portban (tv, olvasás, internet, közösségi média, tánc, sport stb.) és miért? 

 

TÉMAKÖR: Bezüge zur Zielsprache und zum Sprachenlernen 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 12 óra 

Tanulási eredmények (követelmények) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 ismeri a célnyelv főbb jellemzőit; 

 értelmezi és használja az idegen nyelvű írott, olvasott és hallott tartalmakat a tanórán kívül 

is; 

 követi a célnyelvi normához illeszkedő kiejtést és intonációt a tanult nyelvi elemekben; 

 alkalmazza a tanult nyelvi funkciókat társalgás megkezdéséhez, fenntartásához és befeje-

zéséhez; 

 digitális eszközöket és felületeket is használ nyelvtudása fejlesztésére; 

 nyelvtanulási céljainak eléréséhez társaival párban és csoportban együttműködik; 

 nyelvi haladását többnyire fel tudja mérni. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Sprachkönnen 

und Sprachkenntnisse, Sprachlernstrategien, Sprachen  

 Az anyanyelv és a célnyelv közötti legalapvetőbb kiejtésbeli, helyesírási különbségek fel-

ismerése 

 A német nyelv betű és jelkészletének alkalmazása 

 A célnyelvre jellemző standardhoz közelítő kiejtés használata  

 Az idegen nyelvű írott, olvasott és hallott tartalmak felismerése, akár a tanórán kívül is, 

digitális csatornákon is 

 Alapszintű nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák használata 

Javasolt tevékenységek 

 tanulásmódszertan tudatosan: szótanulási technikák 

 nyelvtanulási típusok, stratégiák feltérképezése kérdőívvel 

 közös popzenehallgatás, a szöveg egyszerű feldolgozása feladatlappal 



 filmnézés a célnyelven 

 a film egy-két jelenetéhez hangalámondás, feliratozás készítése 

 a film egy-két jelenetének dramatizálása, eljátszása  

 keresztrejtvény készítése a film kulcsszavaival 

 betűzésverseny 

 ki tudja leggyorsabban a lebetűzött szavakat helyesen leírni? 

 egyszerű nyelvezetű szöveg órai feldolgozása (illusztráció, előadás)  

 játékos diktálási feladatok 

 Laufdiktat 

 ’Suttogó postás’ játék 

 egy (alapszintű) könnyített olvasmány elolvasása, egyéni feldolgozása és bemutatása az 

osztálynak 

TÉMAKÖR: Interkulturelle und landeskundliche Themen 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 7 óra 

Tanulási eredmények (követelmények) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 találkozik célnyelvi országismereti tartalmakkal; 

 megismeri a célnyelvi országok jellemzőit és kulturális sajátosságait; 

 a célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemeket használja. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Főbb célnyelvi kulturális szokások, jellemzők ismerete, összehasonlítása alapvető hazai 

szokásainkkal 

 Célnyelvi országok főbb országismereti jellemzőinek ismerete 

 Hazánk főbb országismereti jellemzőinek ismerete célnyelven 

 A célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó alapvető tanult nyelvi elemek alkalmazása 

Javasolt tevékenységek 

− Németország megismerése hagyományos és digitális kutatómunka, majd órai kiselő-

adások formájában az alábbi témakörök mentén: 

 a német iskolák jellemzői, napirend 

 tipikus német ház, lakás 

 mindennapi szokások 



 családon belüli szerepek és feladatmegosztás 

 ünnepek a családban 

 viselkedésbeli különbségek (pl. üdvözlés) 

 állattartási szokások, kedvenc állatok 

 német nyaralási szokások 

 német időjárás 

 Németország tájegységei, országrészei 

 német étkezési szokások, tipikus ételek 

 híres helyek a közvetlen lakókörnyezetben 

− projektmunka csoportban (plakát készítése): hazánk és Németország összehasonlítása 

–hasonlóságok, különbségek bemutatása (kultúra, étkezés, hagyományok, időjárás, ru-

házat, történelem stb.) 

− rövid dokumentumfilmek megtekintése, elemzése Németországról  

− jellegzetes német ünnepek megszervezése az osztályban/iskolában (pl: Martinstag) 

TÉMAKÖR: Fächerübergreifende Themen und Situationen  

JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 óra 

Tanulási eredmények (követelmények) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy koope-

ratív munkaformában; 

 ismer szavakat, szókapcsolatokat a célnyelven a témakörre jellemző, életkorának és érdek-

lődésének megfelelő, más tudásterületen megcélzott tartalmakból. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Alapvető szavak, szókapcsolatok használata célnyelven a témakörre jellemző, életkorának 

és érdeklődésének megfelelő tartalmakból 

Javasolt tevékenységek: 

− egyéni projektmunka - témák, személyiségek bemutatása 

 hogyan tudom alkalmazni nyelvtudásomat más tárgyak tanulásánál?  

 egy szabadon választott téma, mely más tárgy tanulása közben felkeltette az érdeklődé-

semet 

 egy híres tudós élete  

 Magyarország történelmének egy érdekes alakja  



 célnyelven rövid történet, egyéni élmény leírása 

− internetes kutatómunka 

 szavak, kifejezések keresése a különböző tantárgyakhoz 

− kontúrtérképen országok, népek megjelölése, népnevek gyakorlása 

− csoportos projekt  

 társasjáték készítése és játszása - fókuszban egy-egy tantárgy (pl. földrajz, történelem, 

biológia, művészeti tantárgyak) 

TÉMAKÖR: Aktuelle Themen 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 óra 

Tanulási eredmények (követelmények) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 használja a célnyelvet életkorának és nyelvi szintjének megfelelő aktuális témákban és a 

hozzájuk tartozó szituációkban; 

 találkozik a célnyelvi, életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi leg-

főbb hírekkel, eseményekkel. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírekre és esemé-

nyekre vonatkozó alapvető szókincs megértése és használata célnyelven a megismert té-

mák alapján 

Javasolt tevékenységek: 

− projektmunka  

 aktuális hírek feldolgozása vizuális eszközökkel  

 képaláírások megfogalmazása  

 időjárás-jelentés készítése 

− egy izgalmas sportesemény megtekintése a német nyelvű híradóban (pl. úszó VB) 

 szógyűjtés az esemény témájával kapcsolatban 

 lenémított film tanulói kommentárral 

− szerepjáték  

 interjú készítése egy, a hírekben aktuálisan szereplő híres emberrel 

− csoportos interjú: aktuális téma feldolgozásához, vélemények kifejezése irányított kér-

dések segítségével 



TÉMAKÖR: Unterhaltung 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 

Tanulási eredmények (követelmények) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 hallgat az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket elektronikus, digitális csator-

nákon, tanórán kívül is, szórakozásra vagy ismeretszerzésre; 

 a nyomtatott vagy digitális alapú írott szöveget felhasználja szórakozásra és ismeretszer-

zésre; 

 találkozik életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmakkal; 

 felhasználja a célnyelvet szórakozásra és játékos nyelvtanulásra. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmak megismerése 

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő német nyelvű akár irodalmi szövegek, filmek fel-

használása szórakozás és játékos nyelvtanulás céljára 

 Célnyelvi társasjátékok készítése és használata 

 Részvétel játékos nyelvi tevékenységekben, drámajátékok Feste und Feiertage témakörben 

Javasolt tevékenységek: 

− egyéni projektmunkák és bemutatók  

 saját szórakozási szokások  

 kedvenc kulturális élmények 

− felmérés készítése és kiértékelése: szórakozási szokások az osztályon belül – melyik a leg-

kedveltebb? 

− egyéni internetes kutatások németül különböző témákban (filmek, színészek, együttesek 

stb.) 

− dalszövegek feldolgozása, nyelvi érdekességek felfedezése 

− olvasási verseny az osztályon belül 

− egy választott könnyített olvasmány feldolgozása 

− német tinédzser naplóírási minták megismerése, kipróbálása  

− e-mailezés németül  

− közösen választott dal/képregény/film/könyv órai feldolgozása 

− csoportchat: közös online csoport létrehozása, használata - vélemények, rövid blogok írása 



TÉMAKÖR: Wissenserwerb, Wissensvermittlung  

JAVASOLT ÓRASZÁM: 5 óra 

Tanulási eredmények (követelmények) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy koope-

ratív munkaformákban; 

 találkozik az érdeklődésének megfelelő, akár autentikus szövegekkel elektronikus/digitális 

csatornákon, tanórán kívül is; 

 néhány szóból vagy mondatból álló jegyzetet készít írott szöveg alapján; 

 találkozik életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi ismeretterjesztő tartalmak-

kal. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Egyszerű, releváns információ megosztása az ismert nyelvi eszközökkel német nyelven 

 A tanult témákhoz kapcsolódó német nyelvű, egyszerű információ megszerzése 

Javasolt tevékenységek: 

− projektmunka, kiselőadás, internetes kutatómunka saját, választott témából  

− poszter készítése  

− prezentáció 

 

10. évfolyam 

Heti 4 óra 

Összesen: 148 óra 

Beérkezéskor a nyelvi szint: A1+ 

Kimeneti szint: A2 (ellenőrzés: Goethe Intézet motivációs vizsgája és A2-szintű CLIL-

projektjei) 

Dolgozatírás: 4 óra 

Nyelvi elemek és struktúrák a német, mint második idegen nyelvre a 11-12. évfolyamon (a 

zárójelben olvasható német nyelvű kifejezések példák): 

 cselekvés, történés, létezés kifejezése jelen időben: es gibt, sich-Verben (Ich freue mich.) 



 cselekvés, történés, létezés kifejezése múlt időben: Präteritum és Perfekt (Das Buch war 

sehr interessant. Ich habe gestern viel geschlafen.) 

 cselekvés, történés, létezés kifejezése jövő időben: Futur I. (Ich werde im Sommer nach 

Österreich fahren.) 

 birtoklás: gehören (Dieses Fahrrad gehört mir.) 

 felszólító mód: Imperativ (Steh auf! Setzt euch! Nehmen Sie Platz!) 

 minőségi viszonyok: Wie? Was für ein? Welcher? – hasonlítás: Deutschland ist größer als 

Ungarn. In der Klasse schreibt Lara am schönsten. - melléknévragozás (Das finde ich 

toll/schlecht. Ich bin froh. Das ist ein interessantes Buch. Ich finde das Buch interessant.) 

 térbeli viszonyok: irányok és helymeghatározás (geradeaus, an der Kirche vorbei, um die 

Ecke), elöljárószók részes és tárgyesettel (auf, vor, hinter, neben) 

 időbeli viszonyok: gyakoriság - Wie oft? (selten, täglich, wöchentlich, monatlich, jährlich), 

időpontok - Wann? (von … bis, gerade) Um wie viel Uhr? (um 8 Uhr, gegen 8 Uhr) 

 modalitás: mögen, können, wollen, müssen, sollen, dürfen igék (Ich kann tanzen. Ich will 

heute ins Kino gehen. Er muss die Hausaufgabe machen. Du sollst morgen früh aufstehen. 

Der Kranke darf noch nicht aufstehen) 

 esetviszonyok: Nominativ, Akkusativ, Dativ, Genitiv (Das Buch ist spannend. Ich sehe das 

Buch nicht. Ich helfe dir. Die Texte der Schüler sind sehr interessant.) 

 szövegkohéziós eszközök: egyszerű és páros kötőszavak (nicht … sondern, und, sondern, 

oder, denn, aber, weil, deshalb, so) és névmások (das, ich, mich, mir, dich, dir, man) 

 szöveggrammatikai eszközök: névmások, névelők, névmási határozók mint előre és vissza 

utaló elemek a szövegben (das, dieser, der/die/das, daran, damit) 

Az egyes témakörök tanulási eredményeként a tanuló: 

  adott tématartományban megért egyszerű célnyelvi szöveget; 

  adott tématartományban létrehoz egyszerű célnyelvi szöveget; 

  adott tématartományban nyelvi szintjének és életkorának megfelelő interakciót folytat a 

tanult nyelvi elemek felhasználásával. 

 

TÉMAKÖR: Themen und Situationen im persönlichen Bereich: Verwandtschafts-

beziehungen, Lebensstil 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 20 óra 



Tanulási eredmények (követelmények) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 elmesél rövid, személyes történetet egyszerű nyelvi eszközökkel, önállóan, a cselekményt 

lineárisan összefűzve; 

 rövid, egyszerű, összefüggő szövegeket ír a tanult nyelvi szerkezetek felhasználásával az 

ismert szövegtípusokban, az adott tématartományban; 

 értelmez életkorának megfelelő nyelvi helyzeteket hallott szöveg alapján; 

 összetett írott instrukciókat értelmez; 

 kommunikációt kezdeményez egyszerű hétköznapi témában, a beszélgetést követi, egy-

szerű, nyelvi eszközökkel fenntartja és lezárja; 

 az életkorának megfelelő mindennapi helyzetekben a tanult nyelvi eszközökkel megfogal-

mazott kérdéseket tesz fel, és válaszol a hozzá intézett kérdésekre; 

 véleményét, gondolatait, érzéseit egyre magabiztosabban fejezi ki a tanult nyelvi eszkö-

zökkel; 

 a tanult nyelvi elemeket többnyire megfelelően használja, beszédszándékainak megfele-

lően, egyszerű spontán helyzetekben; 

 váratlan, előre nem kiszámítható eseményekre, jelenségekre és történésekre is reagál egy-

szerű célnyelvi eszközökkel, személyes vagy online interakciókban; 

 üzeneteket ír; 

 egyszerűen megfogalmazza személyes véleményét, másoktól véleményük kifejtését kéri, 

és arra reagál, elismeri vagy cáfolja mások állítását, kifejezi egyetértését vagy egyet nem 

értését; 

 kifejez tetszést, nem tetszést, akaratot, kívánságot, tudást és nem tudást, szándékot; 

 kifejez kérést, javaslatot, meghívást, kínálást és ezekre reagálást; 

 kifejez alapvető érzéseket, például örömöt, sajnálkozást, bánatot, elégedettséget, elégedet-

lenséget; 

 nem értés esetén a meg nem értett kulcsszavak vagy fordulatok magyarázatát kéri vagy 

visszakérdez; 

 megoszt alapvető személyes információkat magáról egyszerű nyelvi elemekkel; 

 ismerős és gyakori alapvető helyzetekben, akár telefonon vagy digitális csatornákon is, 

többnyire helyesen és érthetően fejezi ki magát az ismert nyelvi eszközök segítségével. 



Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Bekannte, 

Familienmitglieder, Freunde, Verwandte 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: unmittelbare 

und weitere Umgebung, mein Wohnort 

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Teile des Hau-

ses/der Wohnung, Einrichtung, Gebrauchsgegenstände, Kleider und Accessoires 

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Feste, Schul- 

und Familienfeiern 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Hobbys, 

Freizeitaktivitäten, gesunde Ernährung, zum Arzt gehen, Hausarbeiten 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: größerer Fa-

milienkreis, soziale Beziehungen, Kleider und Mode, häufige Krankheiten, positive und 

negative Charakterzüge 

 Személyes témákhoz tartozó információk átadása 

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók használata 

Javasolt tevékenységek: 

— projekt (egyéni): családfa készítése, képekkel, szóbeli prezentációval (a folyamatos ösz-

szefüggő beszéd gyakorlására) 

 közeli és távoli rokonok, kedvenc rokonaim  

 érdekes családi történetek a múltból 

 családi ünnepek 

 szomszédi kapcsolatok 

— szóbeli mini-prezentációk: a mai és a régmúlt mindennapjainak összehasonlítása 

— projektmunka csoportban: város tervezése helyszínek megnevezésével 

— internetes kutatómunka és csoportos projekt 

 családok a német nyelvű országokban, különbségek, hasonlóságok 

 a modern kor családtípusai 

 szerepek a családon belül 

— vitafórum: pl. tinédzserek helyzete a családban 

— szerepjáték: pl. az orvosnál 

— prezentáció készítése: családi ünnepek a német és magyar családoknál – hasonlóságok 

és különbségek 



— közvélemény kutatás: hobbik, érdeklődési körök 

TÉMAKÖR: Themen und Situationen im Bereich der Umgebung und Umwelt 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 12 óra 

Tanulási eredmények (követelmények) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 rövid, egyszerű, összefüggő szövegeket ír a tanult nyelvi szerkezetek felhasználásával az 

ismert szövegtípusokban, az adott tématartományban; 

 értelmez életkorának megfelelő nyelvi helyzeteket hallott szöveg alapján; 

 kommunikációt kezdeményez egyszerű hétköznapi témában, a beszélgetést követi, egy-

szerű, nyelvi eszközökkel fenntartja és lezárja; 

 az életkorának megfelelő mindennapi helyzetekben a tanult nyelvi eszközökkel megfogal-

mazott kérdéseket tesz fel, és válaszol a hozzá intézett kérdésekre; 

 véleményét, gondolatait, érzéseit egyre magabiztosabban fejezi ki a tanult nyelvi eszkö-

zökkel; 

 a tanult nyelvi elemeket többnyire megfelelően használja, beszédszándékainak megfele-

lően, egyszerű spontán helyzetekben; 

 megoszt alapvető személyes információkat környezetéről egyszerű nyelvi elemekkel; 

 ismerős és gyakori alapvető helyzetekben, akár telefonon vagy digitális csatornákon is, 

többnyire helyesen és érthetően fejezi ki magát az ismert nyelvi eszközök segítségével. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Tiere, Pflan-

zen 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Natur, Zu-

hause, Städte, auf dem Lande 

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Naturkatast-

rophen 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Umwelt-

schutz, Tierschutz, Haustiere halten, Bodenschätze schützen 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Naturphäno-

mene, Wetter und Klima, Jahreszeiten 

 Környezethez tartozó információk átadása 

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók használata 



Javasolt tevékenységek 

— internetes kutatás  

 veszélyeztetett állatok 

 kihaló növényfajok 

 nemzeti parkok a célnyelvi országokban és Magyarországon 

 a tengerek szennyezése - műanyagszigetek a tengerben 

— kiselőadás készítése  

 veszélyben a Földünk 

 a klímaváltozás jelenlegi és lehetséges hatásai 

 a nemzeti parkok és állatkertek feladatai 

 mennyire egészséges lakóhelyem környezete? 

— vitafórum  

 hasznosak-e az állatkertek? 

 jó-e kutyát tartani lakótelepi lakásban? 

— egy német nyelvű természetfilm megtekintése 

— projektmunka: kiskedvenc bemutatása kép segítségével (képességek, szokások bemu-

tatása) 

TÉMAKÖR: Themen und Situationen im Bereich der Schule und Ausbildung 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 12 óra 

Tanulási eredmények (követelmények) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 megérti a szintjének megfelelő, nonverbális vagy vizuális eszközökkel támogatott cél-

nyelvi óravezetést és utasításokat, kérdéseket; 

 aktívan részt vesz az életkorának és érdeklődésének megfelelő ifjúsági irodalmi alkotások 

közös előadásában; 

 egyre magabiztosabban kapcsolódik be történetek kreatív alakításába, átfogalmazásába; 

 felkészülést követően röviden, összefüggően beszél az adott tématartományhoz tartozó té-

mákban; 

 képet jellemez röviden, ismert nyelvi fordulatok segítségével, segítő tanári kérdések alap-

ján; 

 változatos, kognitív kihívást jelentő szóbeli és írásbeli feladatokat old meg önállóan vagy 

kooperatív munkaformában, a tanult nyelvi eszközökkel, szükség szerint tanári segítséggel; 



 egyénileg vagy társaival együttműködve, szóban, részben szóban vagy írásban projektmun-

kát, kiselőadást készít, s ezeket IKT-eszközök segítségével is meg tudja valósítani; 

 a főbb szövegtípusok jellegzetességeit követi; 

 értelmezi az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő, egyszerű hangzószövegben a ta-

nult nyelvi elemeket; 

 alkalmazza az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő hangzó szöveget a változatos 

nyelvórai tevékenységek és a feladatmegoldás során; 

 felismeri a főbb, életkorának megfelelő hangzó szövegtípusokat; 

 megkülönbözteti a főbb, életkorának megfelelő írott szövegtípusokat; 

 összetett írott instrukciókat értelmez; 

 véleményét írásban, egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazza, és arról írásban interak-

ciót folytat; 

 néhány szóból vagy mondatból álló jegyzetet készít írott szöveg alapján; 

 egyszerű mondatokat összekapcsolva mond el egymást követő eseményekből álló történe-

tet, vagy leírást ad valamilyen témáról; 

 összekapcsolja az ismert nyelvi elemeket egyszerű kötőszavakkal (például: és, de, vagy); 

 nem értés esetén a meg nem értett kulcsszavak vagy fordulatok magyarázatát kéri vagy 

visszakérdez; 

 alkalmazza az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő írott, nyomtatott vagy digitális 

alapú szöveget a változatos nyelvórai tevékenységek és feladatmegoldás során; 

 részt vesz szövegértést igénylő nyelvórai tevékenységekben; 

 részt vesz szövegalkotást igénylő nyelvórai tevékenységekben; 

 a tanórán bekapcsolódik az interakciót igénylő nyelvi tevékenységekbe, abban társaival 

közösen vesz részt, a begyakorolt nyelvi elemeket tanári segítséggel a feladat céljainak 

megfelelően alkalmazza. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Angestellte 

in der Schule 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Bildungsin-

stitutionen, Teile des Schulgebäudes 

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Mittel des Ler-

nens in und außerhalb der Schule 



 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Schulunter-

richt, Nachmittagsprogramme, Feste in der Schule, Schultraditionen, Ereignisse, Pro-

gramme und Möglichkeiten des Sprachenlernens/der Sprachverwendung außerhalb der 

Schule 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Lernen, 

Verwendung von Fremdsprachen außerhalb der Schule, Gemeinschaftsprogramme, Tradi-

tionspflege 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Schulfächer, 

Wissen, Ziele mit dem Sprachenlernen, verschiedene Wege des Lernens, Sprachkönnen 

und Sprachkenntnisse 

 Részvétel tanórai nyelvi fejlesztő tevékenységekben 

 Tanult elemek felhasználása a nyelvi célok elérésére 

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő írott és hangzó szöveg felhasználása a nyelvi fej-

lesztő tevékenységek során 

Javasolt tevékenységek: 

— egyéni kutatás és képes beszámoló 

 régi és új iskolám összehasonlítása - történetük, híres tanáraik 

 a magyarországi és a németországi iskolarendszer összehasonlítása 

— csoportmunka / projekt:  

 egy osztályprogram megtervezése 

 ’Az ideális iskola’ jellemzői 

— internetes kutatómunka: képes beszámolók - érdekes iskolák a világ különböző részei-

ben 

— vitafórum 

 hasznos-e az iskolai egyenruha?  

 jó dolog-e a bentlakásos iskola? 

 milyen a jó tanár? 

— íráskészség fejlesztése  

 beszámoló írása egy iskolai eseményről az iskolai újság részére 

 panaszkodó e-mail írása egy németországi barátomnak a sok házifeladatról  

TÉMAKÖR: Reisen und Urlaub, Tourismus 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 óra 



Tanulási eredmények (követelmények) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy koope-

ratív munkaformában; 

 megérti és értelmezi az egyszerű, az adott tématartományhoz kapcsolódó összefüggő szö-

vegeket, és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 

 egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart 

önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Touristen und 

Reiseleiter 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Unterkunfts-

möglichkeiten, Reiseziele, Sehenswürdigkeiten, Touristenattraktionen 

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Denkmäler, 

Ausstellungen, Reisedokumente, Verkehrsmittel, Gegenstände beim Reisen, Unterlagen, 

Prospekte 

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Feste und 

Feiertage in Ungarn und im Ausland 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Vorbere-

itung und Planung einer Reise, Stadtrundfahrt 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Einzelreise und 

Gruppenreise, kulturelle Unterschiede 

 Az utazás és turizmus tématartományhoz tartozó egyszerű információk átadása 

 Interakció az utazás és turizmus tématartományban 

Javasolt tevékenységek: 

— projektmunka egyénileg, párban vagy csoportban  

 híres helyek, épületek bemutatása a célnyelvi országokban 

 híres helyek, épületek bemutatása Magyarországon 

 lakóhelyünk turisztikai nevezetességeinek bemutatása célnyelven  

 ’Álomnyaralásom’ részletes megtervezése 

 hogyan készüljünk fel egy külföldi utazásra: utazási előkészületekről lista készí-

tése 



— internetes kutatás 

 érdekes, szokatlan szállások 

 különleges utazási lehetőségek, járművek a nagyvilágban 

— játék: Találd ki, melyik nevezetességről beszélek!  

— felmérés készítése az osztályban 

 ki melyik országot szeretné megismerni, melyik a legnépszerűbb célpont? 

 ki hol szeretne nyaralni? (tengerpart?, Balaton?, hegyvidék? stb.) 

— szituációs játék  

 szállásfoglalás/bejelentkezés/ügyintézés 

 ’Én vagyok az idegenvezető – az osztály a turistacsoport’ 

— panaszlevél és/vagy kritika írása: egy hotelről, szórakozóhelyről 

 

TÉMAKÖR: Öffentliches Leben  

JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 óra 

Tanulási eredmények (követelmények) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 megérti a nem kizárólag ismert nyelvi elemeket tartalmazó, élőszóban vagy digitális felü-

leten elhangzó rövid szöveg tartalmát; 

 értelmezi az életkorának megfelelő, élőszóban vagy digitális felületen elhangzó szövegek-

ben a beszélők gondolatmenetét; 

 hallgat az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket elektronikus, digitális csator-

nákon, tanórán kívül is, szórakozásra vagy ismeretszerzésre; 

 értelmezi az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi szituációkhoz kapcso-

lódó, írott szövegekben megjelenő információkat; 

 megérti a nem kizárólag ismert nyelvi elemeket tartalmazó rövid írott szöveg tartalmát; 

 információt cserél, információt kér, információt ad. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Angestellte 

in sozialen Institutionen und im Dienstleistungssektor  

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: kulturelle und 

öffentliche Institutionen, Dienstleistungen, Restaurants, Hotels, berühmte Orte und Se-

henswürdigkeiten im In- und Ausland, Leben in der Stadt und auf dem Land 



 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Eintrittskarten, 

Unterlagen, Prospekte 

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: kulturelle Er-

eignisse, Unterhaltungsmöglichkeiten  

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Verwal-

tung, Dienstleistungen, Wegbeschreibung, Auskunft geben, Vorstellung von Sehenswür-

digkeiten  

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Hobbys, Frei-

zeit, Kultur, Sport, Lesen, Filme, Unterhaltung 

 A közéleti tématartományhoz tartozó egyszerű információk értelmezése és átadása 

Javasolt tevékenységek: 

— projektmunka, egyéni bemutatók 

 mi szórakoztatta nagyszüleinket/szüleinket?  

 mi szórakoztat minket? 

— vitakészség fejlesztése 

 vidéki-városi élet előnyei és hátrányai 

 ’mozik’ – kellenek még? 

 klasszikus zene = a régmúlt pop zenéje? 

— íráskészség fejlesztése  

 brossúrák, adatlapok kitöltése 

 film/könyv - ajánló brossúra készítése 

— egy német nyelvű – korosztályi érdeklődésnek megfelelő – film megtekintése, megbe-

szélése 

— egy német nyelvű novella órai feldolgozása 

 

TÉMAKÖR: Bezüge zur Zielsprache und zum Sprachenlernen 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 12 óra 

Tanulási eredmények (követelmények) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 idegen nyelvi kommunikációjában használja a célnyelv főbb jellemzőit; 

 értelmezi és használja az idegen nyelvű írott, olvasott és hallott tartalmakat a tanórán kívül 

is; 



 tudatosan használ alapszintű nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiákat; 

 követi a célnyelvi normához illeszkedő beszédtempót a begyakorolt nyelvi elemekben; 

 alkalmazza a tanult nyelvi funkciókat társalgás megkezdéséhez, fenntartásához és befeje-

zéséhez; 

 tanult nyelvi eszközökkel és nonverbális elemek segítségével tisztázza mondanivalójának 

lényegét; 

 digitális eszközöket és felületeket is használ nyelvtudása fejlesztésére; 

 következetesen alkalmazza a célnyelvi betű- és jelkészletet; 

 ismeretlen szavak valószínű jelentését szövegösszefüggések alapján kikövetkezteti az élet-

korának és érdeklődésének megfelelő, konkrét, rövid szövegekben; 

 egy összetettebb nyelvi feladat, projekt végéig tartó célokat tűz ki magának; 

 nyelvtanulási céljainak eléréséhez megtalálja és használja a megfelelő eszközöket; 

 nyelvi haladását többnyire fel tudja mérni; 

 hibáit többnyire észreveszi és javítja; 

 társai haladásának értékelésében segítően részt vesz. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Sprachkönnen 

und Sprachkenntnisse, Sprachlernstrategien, Sprache 

 A célnyelvre jellemző standardhoz közelítő kiejtés használata 

 A célnyelvi betű- és jelkészlet következetes alkalmazása 

 Tanult nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák tudatos alkalmazása 

Javasolt tevékenységek 

— gyakorló feladatok készítése (akár online is) az osztálytársak részére  

— nyelvtani, szókincsfejlesztő játékok készítése és játszása az órán 

— internetes kutatás és beszámoló  

 új szavak jelentéséről, eredetéről, szinonimáiról 

 a magyar és a német nyelv eredetéről, a különböző nyelvcsaládokról 

 a dialektusokról 

 kedvenc pop dalom érdekes szófordulatai 

— olvasásértés fejlesztése: ismeretlen szavak jelentésének kikövetkeztetése 

— ’Osztálykönyvtár’ 

 évente egy-két könnyített olvasmány elolvasása, egyéni értékelése, ajánlása  



 könnyített olvasmány tartalmának előadása rövid szerepjátékkal 

— íráskészség fejlesztése 

 cikkek egy havonta megjelenő német nyelvű osztály ’hírlaphoz’ (pl: ’LUX’) fel-

használva az aktuális témákhoz végzett kutatómunkákat 

 német nyelvű hirdetőtábla az osztályban az aktuális hírekkel/felhívásokkal cél-

nyelven 

TÉMAKÖR: Interkulturelle und landeskundliche Themen 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 16 óra 

Tanulási eredmények (követelmények) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 célnyelvi kommunikációjába beépíti a tanult interkulturális ismereteket; 

 találkozik célnyelvi országismereti tartalmakkal; 

 megismerkedik hazai idevágó legfőbb országismereti és történelmi eseményekkel a cél-

nyelven; 

 megismeri a célnyelvi országok jellemzőit és kulturális sajátosságait; 

 a célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemeket használja. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Célnyelvi és hazai kulturális szokások, jellemzők ismerete 

 Célnyelvi országok országismereti jellemzőinek ismerete 

 Főbb hazai országismereti jellemzők ismerete célnyelven 

 Legfontosabb hazai látnivalók, országismereti jellemzők bemutatása célnyelven 

 A célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemek alkalmazása 

Javasolt tevékenységek: 

— projektmunka 

 a hagyományok ápolása Magyarországon és Németországban 

 a falvak szerepe manapság a két országban 

 mik a legfőbb sportágak a két országban és miért? 

— internetes kutatómunka 

 a karácsonyfa eredete és elterjesztése 

 a német himnusz eredete és története 

— prezentáció 



 a karácsony ünneplése a világ országaiban 

 a magyar történelem egy kiemelkedő eseménye és hatása más országokra 

— játék 

 leírás készítése/receptek – magyar vagy német specialitás? 

 kvíz különböző országok étkezési szokásairól 

— „kritika” írása egy étteremről, kulturális programról az iskolai/osztály újságba 

— vitafórum 

 milyen kulturális meglepetés érhet a célnyelvi országban? 

TÉMAKÖR: Fächerübergreifende Themen und Situationen  

JAVASOLT ÓRASZÁM: 12 óra 

Tanulási eredmények (követelmények) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 egyénileg vagy társaival együttműködve, szóban, részben szóban vagy írásban projektmun-

kát, kiselőadást készít, s ezeket IKT-eszközök segítségével is meg tudja valósítani; 

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy koope-

ratív munkaformákban; 

 aktívan részt vesz az életkorának és érdeklődésének megfelelő gyermek-, és ifjúsági iro-

dalmi alkotások közös előadásában; 

 ismer szavakat, szókapcsolatokat a célnyelven a témakörre jellemző, életkorának és érdek-

lődésének megfelelő, más tudásterületen megcélzott tartalmakból. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Tanult szavak, szókapcsolatok használata célnyelven a témakörre jellemző, életkorának és 

érdeklődésének megfelelő tartalmakból 

 Más tantárgyakból szerzett ismeretek és előzetes tudás felhasználása célnyelven 

Javasolt tevékenységek 

— projektmunka (egyéni) 

 szókincsgyűjtés a kedvenc tantárgyam bemutatásához 

 egy magyar tudós/író/költő/történelmi hős életének ismertetése 

— (papíralapú vagy online) poszter vagy kiselőadás készítése bármely más tudásterület 

témaköreiről 

— vitafórum 



 melyik tantárgy ’hasznos’ a felnőtt életben? 

 kell-e a mindennapos testnevelés? 

 fontos-e a zene és a tánc? 

 kell-e könyvet olvasnia a 21. század fiataljának? 

 fontos-e az irodalmi művek lefordítása, filmek szinkronizálása? 

— játék 

 szavak gyűjtése és elhelyezése a különböző tantárgyak oszlopai alá – kié a leg-

hosszabb lista? 

 történelmi események modellezése szerepjátékkal 

 

TÉMAKÖR: Aktuelle Themen 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 12 óra 

Tanulási eredmények (követelmények) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 használja a célnyelvet életkorának és nyelvi szintjének megfelelő aktuális témákban és a 

hozzájuk tartozó szituációkban; 

 megért és használ szavakat, szókapcsolatokat a célnyelvi, az életkorának és érdeklődésének 

megfelelő hazai és nemzetközi legfőbb hírekkel, eseményekkel kapcsolatban; 

 megérti és tájékozódásra használja a célnyelvi, életkorának és érdeklődésének megfelelő 

hazai és nemzetközi legfőbb hírek, események lényegét. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírekre és esemé-

nyekre vonatkozó alapvető szókincs megértése és használata célnyelven 

 Életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírek és események 

értelmezése és tájékozódásra való alkalmazása célnyelven 

Javasolt tevékenységek: 

 online videók megtekintése  

 hírműsorok  

 aktuális eseményekről szóló tudósítások 

 riportok 

 szerepjáték 



 ’néma’ videókhoz szövegkészítés és eljátszás 

 TV interjúkészítés egy híres emberrel (pl. sportolóval)  

 internetes kutatómunka 

 egy aktuális esemény előzményeiről, részletesebb információkról 

 szókincsfejlesztés a média világához 

 nyelvi/stilisztikai tudatosítás = az újságnyelv 

 a szalagcímek nyelvezete 

 az újságcikkek stílusa, szerkezete 

 különbség egy hír írott és szóbeli megjelenésében 

 

TÉMAKÖR: Wissenschaft und Technik, Kommunikation 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 

Tanulási eredmények (követelmények) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy koope-

ratív munkaformában; 

 egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart 

önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

 az adott tématartományban értelmez nyelvi szintjének megfelelő hallott és írott célnyelvi 

szövegeket kevésbé ismert témákban és szövegtípusokban is; 

 az adott tématartományban szóban és írásban létrehoz szövegeket különböző szövegtípu-

sokban. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Geräte für All-

tagsmenschen, Technik im Haushalt, Handy, Computer, Internet 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Nutzung 

der Technologie im Alltag, im Studium oder in der Arbeit 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Internet, 

soziale Netzwerke 

 Egyszerű információ átadása a tudomány és technika tématartományban 



Javasolt tevékenységek: 

— projektmunka (csoportban): Milyen technikai újítások fogják segíteni a jövőben… 

 a közlekedést? 

 a házimunkát?  

 az oktatást? 

 a kommunikációt? 

— internetes kutatómunka és prezentáció 

 a világ legfontosabb találmányai 

 a kommunikáció fejlődése az utóbbi 20 évben 

 a tudományos élet „fáklyavivői” a történelem folyamán  

— vitafórum  

 az internet jövője 

 mire jó a virtuális valóság?  

 haladás-e minden változás? 

 közösségi oldalak előnyei és hátrányai 

TÉMAKÖR: Unterhaltung 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 

Tanulási eredmények (követelmények) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 hallgat az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket elektronikus, digitális csator-

nákon, tanórán kívül is, szórakozásra vagy ismeretszerzésre; 

 kiemel, kiszűr konkrét információkat a nyelvi szintjének megfelelő, élőszóban vagy digi-

tális felületen elhangzó szövegből, és azokat összekapcsolja más iskolai vagy iskolán kívül 

szerzett ismereteivel; 

 értelmez egyszerű szórakoztató és ismeretterjesztő kisfilmeket; 

 értelmezi az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi szituációkhoz kapcso-

lódó, írott szövegekben megjelenő információkat; 

 összetett írott instrukciókat értelmez; 

 érdeklődése erősödik a célnyelvi irodalmi alkotások iránt; 

 rövid szövegek írását igénylő kreatív munkát hoz létre önállóan; 



 üzeneteket ír; 

 a nyomtatott vagy digitális alapú írott szöveget felhasználja szórakozásra és ismeretszer-

zésre; 

 a tanórán kívüli játékos nyelvtanulási lehetőségeket felismeri, és azokat használja; 

 találkozik életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmakkal; 

 felhasználja a célnyelvet szórakozásra és élményalapú játékos nyelvtanulásra. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmak megismerése 

(irodalom, film, társasjáték) 

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő német nyelvű szövegek felhasználása szórakozás 

és élményalapú nyelvtanulás céljára 

Javasolt tevékenységek: 

— internetes kutatómunka 

 külföldi kulturális események megismerése, bemutatása 

 hazai fesztiválok bemutatása, értékelése 

 érdekes kiállítások, múzeumok bemutatása 

— kedvenc filmem bemutatása németül 

— kedvenc számom bemutatása, meghallgatása 

 a szöveg leírása és értelmezése 

— egy tudásszintnek megfelelő könnyített olvasmány elolvasása 

— egy német nyelvű játékfilm közös megtekintése, megvitatása 

TÉMAKÖR: Wissenserwerb, Wissensvermittlung 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 12 óra 

Tanulási eredmények (követelmények) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 egyénileg vagy társaival együttműködve, szóban, részben szóban vagy írásban projektmun-

kát, kiselőadást készít, s ezeket IKT-eszközök segítségével is meg tudja valósítani; 

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy koope-

ratív munkaformákban; 



 hallgat az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket elektronikus, digitális csator-

nákon, tanórán kívül is, szórakozásra vagy ismeretszerzésre; 

 a nyomtatott vagy digitális alapú írott szöveget felhasználja szórakozásra és ismeretszer-

zésre; 

 rövid, egyszerű, ismert nyelvi eszközökből álló kiselőadást tart változatos feladatok kap-

csán, hagyományos vagy digitális alapú vizuális eszközök támogatásával; 

 néhány szóból vagy mondatból álló jegyzetet készít írott szöveg alapján; 

 a tanórán kívüli, akár játékos nyelvtanulási lehetőségeket felismeri és igyekszik azokat ki-

használni; 

 találkozik életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi ismeretterjesztő tartalmak-

kal; 

 felhasználja a célnyelvet ismeretszerzésre; 

 felhasználja a célnyelvet tudásmegosztásra. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Információ megosztása az ismert nyelvi eszközökkel német nyelven 

 A tanult témákhoz kapcsolódó releváns német nyelvű információ megszerzése 

Javasolt tevékenységek: 

 projektmunka (egyéni vagy csoportos) 

 prezentáció/hangfelvétel/videofelvétel készítése különböző témákban és ezek bemu-

tatása az osztálynak 

 kedvenc témák feldolgozása posztereken – majd ezek kiállítása az osztályban 

 német nyelvű filmek, programok ismertetése a németes faliújságon írásban 

 projektmunka osztályszinten: magazin készítése a tanulók német nyelvű írásaiból (tör-

ténetek, versek, kutatási eredmények, beszámolók stb.)  

 

11. évfolyam 

Heti 4 óra 

Összesen: 148 óra 

Beérkezéskor a nyelvi szint: A2 

Kimeneti szint: A2+ (elmélyítés: Goethe Intézet A2-szintű CLIL-projektjei) 



Dolgozatírás: 4 óra (1x dupla óra) 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 öröm kifejezése (Ich freue mich, dass ... / Es freut mich, dass ...) 

 sajnálat kifejezése (Es tut mir leid!) 

 elégedettség / elégedetlenség kifejezése (Es ist prima! / Schade, dass ...) 

 csodálkozás kifejezése (Oh, das ist aber ... ! / Das kann doch nicht wahr sein!) 

 remény kifejezése (Ich hoffe, du kannst kommen!) 

 bánat / bosszúság kifejezése (Schade, dass... / Das ist aber schlimm!) 

 szándék, terv kifejezése (Ich will / werde schnell abwaschen.) 

 elvárás kifejezése (Ich soll pünktlich zu Hause sein.) 

 bizonyosság, bizonytalanság kifejezése (Ich weiß es genau. Ich weiß nicht, ob es wirklich 

regnet oder nicht. Ich bin mir nicht sicher, wann ich zu Hause ankomme.) 

 visszakérdezés kifejezése nem értés esetén (Wie bitte? Können Sie es wiederholen, bitte?) 

 felkérés lassúbb, hangosabb beszédre (Kannst du bitte lauter / langsamer sprechen?) 

 bemutatás (Ich möchte Ihnen Herrn Schulze vorstellen.) 

 gratuláció kifejezése és arra reagálás (Ich gratuliere Ihnen zum Geburtstag! Danke, sehr 

nett von Ihnen.) 

 segítség felajánlása, elfogadása (Kann ich Ihnen helfen? Danke, ich schaffe es schon., 

Was kann ich für dich tun? – Danke, es geht schon.) 

 érdeklődés, érdektelenség (Ich interessiere mich für Sport. – Das finde ich langweilig.) 

 elismerés, dicséret és arra reagálás (Das ist toll! Die Torte schmeckt phantastisch. – 

Danke.) 

 közömbösség (Das ist mir egal.) 

 indoklás (Ich kann nicht kommen, weil…) 

 megszólítás, elbúcsúzás hivatalos levélben (Sehr geehrter Herr …./Sehr geehrte Frau …, 

Mit freundlichen Grüßen, Mit herzlichen Grüßen) 

 segítségkérés és arra reagálás (Könntest du mir bitte helfen? Ja, sehr gerne.) 

 engedélykérés és arra reagálás (Darf ich … ? Ja, natürlich. / Ja, es ist erlaubt.) 

Nyelvi elemek, struktúrák: 

 függő beszéd jelen időben (Sie sagte, dass sie heute ins Kino geht.) 



 vonzatos igék (Ich denke viel an den Sommer), névmási határozószók (Woran denkst du 

viel? Ich denke daran, …) 

 modalitás: módbeli segédigék Präteritumban (Er konnte nicht schwimmen. Der Kranke 

durfte nicht aufstehen.),  

 szenvedő szerkezet jelen és múlt időben (Sie werden/wurden vom Flughafen abgeholt. 

Sie sind eingeladen worden.) 

 zmellékmondatok: alanyi mellékmondat (Es freut mich, dass du hier bist.), tárgyi mellék-

mondat (Ich weiß, dass du viel zu tun hast., Ich weiß nicht, ob er morgen Zeit hat.), hely-

határozói mellékmondat (Du sollst dort arbeiten, wo du wohnst.), időhatározói mellék-

mondat egyidejűségre (Als ich Kind war, las ich sehr gerne Märchen.), okhatározói mel-

lékmondat (Ich kann an dem Ausflug nicht teilnehmen, weil ich krank bin.) 

 névmások szövegben betöltött funkcionális használata: mutató névmás (dieser, diese, di-

eses, derselbe, dieselbe, dasselbe), vonatkozó névmás (der, die, das)  

 feltételesség jelen időben (Wenn wir Zeit haben, putzen wir die Fenster.), 

 kollokációk, Funktionsverbgefüge (eine Reise machen, zur Verfügung stehen 

Az egyes témakörök tanulási eredményeként a tanuló: 

 az adott tématartományban megért összetettebb célnyelvi szöveget; 

 az adott tématartományban létrehoz összetettebb célnyelvi szöveget; 

 az adott tématartományban életkorának megfelelő interakciót folytat. 

 

TÉMAKÖR: Themen und Situationen im persönlichen Bereich: Verwandtschaftsbezie-

hungen, Lebensstil, Mensch und Gesellschaft 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 31 óra 

Tanulási eredmények (követelmények)) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 beszámol saját élményen, tapasztalaton alapuló vagy elképzelt eseményről a cselekmény, 

a körülmények, az érzések és gondolatok ismert nyelvi eszközökkel történő jellemzésével; 

 leír összetettebb cselekvéssort, történetet, személyes élményeket, elvontabb témákban; 

 megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó hangzó szöveg lényegi tartalmát; 



 megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó összefüggő hangzó 

szöveget, és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 

 megérti és értelmezi az összefüggéseket az ajánlott tématartományokhoz kapcsolódó ösz-

szefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

 a társalgást fenntartja, törekszik mások bevonására, és szükség esetén lezárja azt, akár is-

meretlen beszélgetőtárs esetében is; 

 előkészület nélkül részt tud venni személyes jellegű, vagy érdeklődési körének megfelelő 

ismert témáról folytatott társalgásban;  

 a tématartományhoz kapcsolódó kép alapján kifejti gondolatait, véleményét és érzéseit; 

 a tanult nyelvi funkciókat és nyelvi eszköztárát életkorának megfelelő helyzetekben alkal-

mazza; 

 digitális eszközökön és csatornákon keresztül is alkot szöveget szóban és írásban; 

 szóban és írásban átad nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi tartalmakat valós nyelvi in-

terakciók során; 

 a társalgásba aktívan, kezdeményezően és egyre magabiztosabban bekapcsolódik az érdek-

lődési körébe tartozó témák esetén a személyes tématartományon belül; 

 a mindennapi élet különböző területein, a kommunikációs helyzetek széles körében tesz fel 

releváns kérdéseket információszerzés céljából, és válaszol megfelelő módon a hozzá in-

tézett célnyelvi kérdésekre; 

 véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

 véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

 mondanivalóját kifejezi kevésbé ismerős helyzetekben is, nyelvi eszközök széles körének 

használatával; 

 információt vagy véleményt közlő és kérő, összefüggő feljegyzéseket, üzeneteket ír. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Be-

kannte, Familienmitglieder, Freunde, berühmte Personen, Vorbilder 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: unmittel-

bare und weitere Umgebung, Freizeitorte, Arbeitsplätze 

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Teile des 

Hauses/der Wohnung, Einrichtung, Gebrauchsgegenstände, Kleider und Accessoires  



 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Feste, 

Schul- und Familienfeiern, Sportarten, Sportereignisse  

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Hob-

bys, Freizeitaktivitäten, Haushalts –und Gartenarbeiten, Tagesablauf, Gewohnheiten, 

Plätze zum Essen (zu Hause, Kantine, Restaurants), tägliche Aufgaben,  

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: größerer 

Familienkreis, soziale Beziehungen, Kleider und Mode, positive und negative Charak-

terzüge 

 Személyes élethez tartozó információk átadása  

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók használata 

 Interakció a személyes tématartományban 

Javasolt tevékenységek: 

— csoportos projekt (plakát készítése): a sport fontossága 

— projekt (egyéni): családfa készítése, képekkel, szóbeli prezentációval  

 közeli és távoli rokonok 

 kedvenc rokonaim - miért? 

 névadási szokások a családon belül  

 érdekes családi történetek a múltból 

 jövőképem (plakát, prezentáció) 

 példaképem, ill. egy híres ember élete 

— internetes kutatómunka és csoportos projekt – családok a DACHL országaiban 

 különbségek, hasonlóságok 

 a mai kor családtípusai 

 szerepek a családon belül 

— vitafórum  

 pl. tinédzserek helyzete a családban 

— szerepjáték:  

 telefonos beszélgetések különböző szakemberekkel 

— prezentáció készítése:  

 családi ünnepek, hasonlóságok, különbségek (No, Mo) 



TÉMAKÖR: Öffentliches Leben, Unterhaltung 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 30 óra 

Tanulási eredmények (követelmények) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó hangzó szöveg lényegi tartalmát; 

 célzottan keresi az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket tanórán kívül is, isme-

retszerzésre és szórakozásra; 

 megérti az összefüggéseket az ajánlott tématartományokhoz kapcsolódó összefüggő, akár 

autentikus írott szövegekben; 

 digitális eszközöket és felületeket is használ a célnyelven ismeretszerzésre és szórakozásra; 

 kiszűr konkrét információkat nyelvi szintjének megfelelő szövegből, és azokat összekap-

csolja egyéb ismereteivel; 

 írásban röviden indokolja érzéseit, gondolatait, véleményét napi tapasztalataihoz kapcso-

lódó témákban; 

 összefoglalja ismert témában nyomtatott vagy digitális alapú ifjúsági tartalmak lényegét 

röviden és érthetően; 

 megérti és a tématartományhoz kapcsolódó összefüggő hangzó szöveget;  

 információt vagy véleményt közlő és kérő, összefüggő feljegyzéseket, üzeneteket ír; 

 nyelvtanulási céljai érdekében él a valós nyelvhasználati lehetőségekkel. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: An-

gestellte in sozialen Institutionen 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: kulturelle 

Institutionen, Restaurants, Hotels, berühmte Orte im In- und Ausland 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Ver-

waltung, Wegbeschreibung, Auskunft geben 

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: kultu-

relle Veranstaltungen, Unterhaltungsmöglichkeiten 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Hobbies, 

Unterhaltung, Kultur, Dientleistungen 



 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmak megisme-

rése: Freizeitaktivitäten, Unterhaltungsmöglichkeiten, Hobbys, Kunst und kulturelle 

Ereignisse und Veranstaltungen, Konzerte, Sport, Lesen, Computerspiele, Medien, 

Apps 

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő német nyelvű akár irodalmi szövegek, filmek 

felhasználása szórakozás és játékos nyelvtanulás céljára 

Javasolt tevékenységek: 

— vitakészség fejlesztése:  

 vidéki-városi élet előnyei és hátrányai 

 az olvasás szerepe a 21. században 

 ’mozik’ – kellenek még? 

 Klasszikus zene = a régmúlt pop zenéje? 

— íráskészség fejlesztése:  

 brossúrák, adatlapok kitöltése,  

 plakátok, szórólapok, hirdetések készítése 

— csoportos projektmunka (prezentáció, plakát készítése):  

 szórakozási lehetőségek lakóhelyeden 

— kutatómunka 

 hazai fesztiválok bemutatása, értékelése 

 kiállítások, érdekes múzeumok bemutatása 

— projektmunka 

 mi szórakoztatta nagyszüleinket/szüleinket?  

 mi szórakoztat minket? 

— egy német nyelvű – korosztályi érdeklődésnek megfelelő – film megtekintése, megbe-

szélése 

— egy rövid német nyelvű novella órai feldolgozása 

TÉMAKÖR: Bezüge zur Zielsprache und zum Sprachenlernen 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 20 óra 



Tanulási eredmények (követelmények) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 beazonosít nyelvtanulási célokat és ismeri az ezekhez tartozó nyelvtanulási és nyelvhasz-

nálati stratégiákat;  

 nyelvtanulási céljai érdekében tudatosabban foglalkozik a célnyelvvel; 

 céljai eléréséhez társaival párban és csoportban is együttműködik; 

 céljai eléréséhez önszabályozóan is dolgozik; 

 ismert témákban a szövegösszefüggés alapján kikövetkezteti az ismeretlen szavak jelenté-

sét, megérti az ismeretlen szavakat is tartalmazó mondat jelentését; 

 félreértéshez vezető hibáit kijavítja, ha beszédpartnere jelzi a problémát;  

 a kommunikáció megszakadása esetén más stratégiát alkalmazva újrakezdi a mondandóját; 

 a társalgás vagy eszmecsere menetének fenntartásához alkalmazza a rendelkezésére álló 

nyelvi és stratégiai eszközöket; 

 nem értés esetén tudja tisztázni a tartalmat; 

 a tanult kifejezések alkalmazásával és a tanult nyelvi szokások követésével céljainak meg-

felelő érzéseket és beszédszándékokat fejez ki; 

 digitális eszközökön és csatornákon keresztül is folytat célnyelvi interakciót az ismert 

nyelvi eszközök segítségével; 

 digitális eszközökön és csatornákon keresztül is megérti az ismert témához kapcsolódó írott 

vagy hallott szövegeket; 

 használja a nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiákat nyelvtudása fenntartására és fej-

lesztésére; 

 társaival a kooperatív munkaformákban és a projektfeladatok megoldása során is törekszik 

a célnyelvi kommunikációra; 

 kreatív, változatos műfajú szövegeket alkot szóban, kooperatív munkaformákban; 

 törekszik releváns digitális tartalmak használatára beszédkészségének, szókincsének és ki-

ejtésének továbbfejlesztése céljából; 

 használ kiemelést, hangsúlyozást, helyesbítést; 

 összekapcsolja a mondatokat megfelelő kötőszavakkal, így követhető leírást ad vagy nem 

kronológiai sorrendben lévő eseményeket is elbeszél; 

 a szövegek létrehozásához nyomtatott vagy digitális segédeszközt, szótárt használ; 

 alkalmazza a célnyelvi normához illeszkedő kiejtést, beszédtempót és intonációt; 



 digitális eszközöket és felületeket is használ nyelvtudása fejlesztésére; 

 megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó írott – akár egyszerűbb irodalmi – szö-

veg tartalmát; 

 a szövegkörnyezet alapján kikövetkezteti a szövegben előforduló ismeretlen szavak jelen-

tését; 

 egy összetettebb nyelvi feladat, projekt végéig tartó célokat tűz ki magának; 

 nyelvtanulási céljai érdekében használja a tanórán kívüli nyelvtanulási lehetőségeket; 

 kikövetkezteti a szövegben megjelenő elvontabb nyelvi elemek jelentését az ajánlott téma-

tartományokhoz kapcsolódó témákban; 

 nyelvi haladását fel tudja mérni; 

 hibáit az esetek többségében is tudja javítani. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Sprach-

können und Sprachkenntnisse, Sprachlernstrategien, Sprachen  

 A célnyelvre jellemző standardhoz közelítő kiejtés használata  

 Nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák egyre tudatosabb alkalmazása 

Javasolt tevékenységek 

— gyakorló feladatok készítése (akár online is) az osztálytársak részére  

— nyelvtani, szókincsfejlesztő játékok készítése és játszása az órán 

— internetes kutatás és beszámoló   

 a dialektusokról 

 kedvenc pop dalom érdekes szófordulatai 

— olvasásértés fejlesztése: ismeretlen szavak jelentésének kikövetkeztetése 

— ’Osztálykönyvtár’ 

 évente egy-két könnyített olvasmány elolvasása, egyéni értékelése  

— íráskészség fejesztése 

 német nyelvű hirdetőtábla az osztályban az aktuális hírekkel/felhívásokkal né-

metül 

TÉMAKÖR: Interkulturelle und landeskundliche Themen 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 16 óra 



Tanulási eredmények (követelmények) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 alkalmazza a célnyelvi kultúráról megszerzett ismereteit informális kommunikációjában; 

 ismeri és keresi a főbb hasonlóságokat és különbségeket saját anyanyelvi és a célnyelvi 

közösség szokásai, értékei, attitűdjei és meggyőződései között; 

 felismeri a legfőbb hasonlóságokat és különbségeket az ismert nyelvi változatok között; 

 tájékozott a célnyelvi országok jellemzőiben és kulturális sajátosságaiban; 

 a célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemeket magabiztosan használja. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Célnyelvi kulturális szokások, jellemzők ismerete: Bräuche und Traditionen 

 Célnyelvi országok országismereti jellemzőinek ismerete: Leute und Kultur, Traditionen, 

typische Wahrzeichen, Küche, regionale Sprache, Sehenswürdigkeiten Geschichte 

 A célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemek alkalmazása 

 Célnyelvi kultúráról egyszerű információk átadása 

 Egyszerű interakció a célnyelvi kultúráról 

Javasolt tevékenységek: 

— projektmunka 

 a hagyományok ápolása Magyarországon és a DACHL országokban 

 a népviselet szerepe hazánkban és a DACHL országokban 

— internetes kutatómunka 

 a karácsonyfa eredete és elterjedése 

— prezentáció 

 a karácsony ünneplése a világ országaiban 

— játék 

 leírás készítése/receptek – magyar vagy német/osztrák/svájci specialitás 

— kritika írása egy étteremről, kulturális programról az iskolai/osztály újságba 

— vita 

TÉMAKÖR: Fächerübergreifende Themen und Situationen  

JAVASOLT ÓRASZÁM: 20 óra 



Tanulási eredmények (követelmények) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy koope-

ratív munkaformában; 

 egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart 

önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

 kiszűr konkrét információkat nyelvi szintjének megfelelő szövegből, és azokat összekap-

csolja egyéb ismereteivel; 

 használ célnyelvi elemeket más tudásterületen megcélzott tartalmakból. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Tanult szavak, szókapcsolatok használata célnyelven a témakörre jellemző, életkornak 

és érdeklődésnek megfelelő tartalmakból 

 Információszerzés célnyelven egyéb tanulásterületi tartalmakban 

Javasolt tevékenységek: 

— projektmunka (egyéni) 

 szókincsgyűjtés a kedvenc tantárgyam bemutatásához 

 egy magyar tudós/író/költő/történelmi hős életének ismertetése 

— (papíralapú vagy online) poszter vagy kiselőadás készítése bármely más tudásterület 

témaköreiről 

— vitafórum 

 melyik tantárgyat hogyan hasznosíthatjuk a felnőtt életben? 

 kell-e a mindennapos testnevelés? 

 kell-e könyvet olvasnia a 21. század fiataljának? 

— játék 

 szavak gyűjtése és elhelyezése a különböző tantárgyak oszlopai alá – kié a leg-

hosszabb lista? 

TÉMAKÖR: Aktuelle Themen 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 



Tanulási eredmények (követelmények) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 használja a célnyelvet életkorának és nyelvi szintjének megfelelő aktuális témákban és a 

hozzájuk tartozó szituációkban; 

 megérti a célnyelvi, életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi hírek, 

események lényegét. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírekre és esemé-

nyekre vonatkozó alapvető szókincs megértése és használata célnyelven 

 Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírek és esemé-

nyek értelmezése és tájékozódásra való alkalmazása célnyelven 

 Életkornak és érdeklődésnek megfelelő német nyelvű hazai és nemzetközi aktuális hí-

rek és események alkalmazása ismeretszerzésre, szórakozásra. 

Javasolt tevékenységek: 

— újság készítése, rövid cikkek írása az aktuális témákban 

— videók megtekintése  

 hírműsorok  

 aktuális eseményekről szóló tudósítások 

 riportok 

— szerepjáték 

 ’néma’ videókhoz szövegkészítés és eljátszás 

 TV interjúkészítés egy híres emberrel (pl. sportolóval)  

— internetes kutatómunka 

 egy aktuális esemény előzményeiről, részletesebb információkról 

— nyelvi/stilisztikai tudatosítás = az újságnyelv 

 a szalagcímek nyelvezete 

TÉMAKÖR: Wissenserwerb, Wissensvermittlung  

JAVASOLT ÓRASZÁM: 16 óra 



Tanulási eredmények (követelmények) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 összefüggő, papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan 

vagy kooperatív munkaformában; 

 egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart 

önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

 szóban átad nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi tartalmakat valós nyelvi interakciók so-

rán; 

 környezetének kulturális értékeit célnyelven közvetíti; 

 írásban közvetít célnyelvi tartalmakat valós nyelvi interakciót igénylő helyzetekben; 

 digitális eszközöket és felületeket is használ a célnyelven ismeretszerzésre és szórakozásra; 

 összefoglal és lejegyzetel, írásban közvetít nyelvi szintjének megfelelő, rövid olvasott vagy 

hallott szövegeket; 

 nyelvtanulási céljai érdekében használja a tanórán kívüli nyelvtanulási lehetőségeket; 

 nyelvtanulási céljai érdekében él a valós nyelvhasználati lehetőségekkel. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A tanult témákhoz kapcsolódó német nyelvű információ megszerzése 

 Információ megosztása német nyelven 

Javasolt tevékenységek: 

 projektmunka (egyéni vagy csoportos) 

 prezentáció/hangfelvétel/videófelvétel készítése különböző témákban és ezek 

bemutatása az osztálynak 

 kedvenc témák feldolgozása posztereken – majd ezek kiállítása az osztályban 

 német nyelvű filmek, programok ismertetése a németes faliújságon írásban 

 projektmunka osztályszinten: magazin készítése a tanulók írásaiból (történetek, versek, 

kutatási eredmények, beszámolók stb.)  

 

12. évfolyam 

Heti 4 óra 

Összesen: 128 óra 



Beérkezéskor a nyelvi szint: A2+ 

Kimeneti szint: B1 

Dolgozatírás: 4 óra (1x dupla óra) 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 öröm kifejezése (Ich freue mich, dass ... / Es freut mich, dass ...) 

 sajnálat kifejezése (Es tut mir leid!) 

 elégedettség / elégedetlenség kifejezése (Es ist prima! / Schade, dass ...) 

 csodálkozás kifejezése (Oh, das ist aber ... ! / Das kann doch nicht wahr sein!) 

 remény kifejezése (Ich hoffe, du kannst kommen!) 

 bánat / bosszúság kifejezése (Schade, dass... / Das ist aber schlimm!) 

 ígéret kifejezése (Ich mache das schon!) 

 szándék, terv kifejezése (Ich will / werde schnell abwaschen.) 

 elismerés és dicséret kifejezése és arra reagálás (Das ist toll! Die Torte schmeckt phan-

tastisch. Danke.) 

 ítélet, kritika kifejezése (Blödsinn! Das ist nicht richtig/wahr) 

 elvárás kifejezése (Ich soll pünktlich zu Hause sein.) 

 bizonyosság, bizonytalanság kifejezése (Ich weiß es genau. Ich weiß nicht, ob es wirklich 

regnet oder nicht. Ich bin mir nicht sicher, wann ich zu Hause ankomme.) 

 események leírása (Zuerst erreichten wir den Berg, dann stiegen wir hoch, und zum 

Schluss besichtigten wir die Burg.) 

 visszakérdezés kifejezése nem értés esetén (Wie bitte? Können Sie es wiederholen, bitte?) 

 felkérés lassúbb, hangosabb beszédre (Kannst du bitte lauter / langsamer sprechen?) 

 bemutatás (Ich möchte Ihnen Herrn Schulze vorstellen.) 

 gratuláció kifejezése és arra reagálás (Ich gratuliere Ihnen zum Geburtstag! Danke, sehr 

nett von Ihnen.) 

 együttérzés és arra reagálás (Es tut mir Leid für dich. Danke.) 

 hála kifejezése (Wir sind Ihnen sehr dankbar dafür, dass Sie uns geholfen haben.) 

 félelem kifejezése (Ich habe Angst, dass er es vergessen hat.) 

 egyetértés, egyet nem értés kifejezése (Ich bin der gleichen Meinung. Ich bin anderer 

Meinung.) 

 véleménykérés kifejezése (Sind Sie damit einverstande, dass… 



 ellenvetés kifejezése és visszautasítása (Sie haben Recht, aber… / Das stimmt zwar, aber 

...) 

 szemrehányás kifejezése (Konntest du wirklich nicht früher kommen?!) 

 emlékezés, nem emlékezés kifejezése (Ich erinnere mich (nicht) daran, dass/ob/wie…) 

 reklamálás (Entschuldigung, ich habe ein Problem mit .... / Ich möchte mich über ... 

beschweren.) 

 tanácskérés és -adás, ajánlattétel kifejezése (Was sagst du dazu? Ich schlage dir vor, …) 

 segítség felajánlása, elfogadása (Kann ich Ihnen helfen? Danke, ich schaffe es schon., 

Was kann ich für dich tun? – Danke, es geht schon.) 

 beszélgetési szándék jelzése, félbeszakítás (Dabei fällt mir ein, …/Darf ich hier hinzufü-

gen, …) 

 megerősítés kifejezése (Ja, aber natürlich. Völlig recht.) 

 körülírás, példa megnevezése (Das ist also ein Gegenstand, der ...) 

 érdeklődés, érdektelenség (Ich interessiere mich für Sport. – Das finde ich langweilig.) 

 elismerés, dicséret és arra reagálás (Das ist toll! Die Torte schmeckt phantastisch. – 

Danke.) 

 közömbösség (Das ist mir egal.) 

 indoklás (Ich kann nicht kommen, weil…) 

 szóbeli üdvözletküldés (Liebe Grüße an Ihre Frau.) 

 megszólítás, elbúcsúzás hivatalos levélben (Sehr geehrter Herr …./Sehr geehrte Frau …, 

Mit freundlichen Grüßen, Mit herzlichen Grüßen) 

 beszédszándék jelzése beszélgetés közben (Ich möchte etwas hinzufügen.) 

 elemek összekapcsolása szóban (Zuerst, dann, danach, schließlich) 

 mondandó összefoglalása (Insgesamt, zusammenfassend) 

 beszélgetés lezárása (Danke für das Gespräch.) 

 segítségkérés és arra reagálás (Könntest du mir bitte helfen? Ja, sehr gerne.) 

 engedélykérés és arra reagálás (Darf ich … ? Ja, natürlich. / Ja, es ist erlaubt.) 

 feltételezés, kétely kifejezése (Ich vermute…., Ich weiß nicht, ob ….) 

 magyarázat kifejezése (Wir funktioniert es? Es funktioniert mit Strom., Wozu braucht 

man dieses Programm? Das braucht man zum Lernen.) 

 bánat, elkeseredés kifejezése (Das ist wirklich traurig zu hören., Ich bin enttäuscht.) 

Nyelvi elemek, struktúrák: 

 személytelenség (Es ist warm. Es schneit.) 



 függő beszéd jelen időben (Sie sagte, dass sie heute ins Kino geht.) 

 vonzatos igék (Ich denke viel an den Sommer), névmási határozószók (Woran denkst du 

viel? Ich denke daran, …) 

 főnévként használt melléknév (der Bekannte, ein Bekannter, der Verwandte, ein Ver-

wandter), melléknévi igenév (der Reisende, der Angestellte) 

 modalitás: módbeli segédigék Präteritumban (Er konnte nicht schwimmen. Der Kranke 

durfte nicht aufstehen.), brauchen zu + Inf. (Heute brauchst du nicht mitzukommen.) 

 műveltetés jelen időben és első múltban: lassen (Wir lassen / ließen unser Auto reparie-

ren.) 

 szenvedő szerkezet jelen és múlt időben (Sie werden/wurden vom Flughafen abgeholt. 

Sie sind eingeladen worden.) 

 zu + Inf. szerkezet (Es ist schön, hier zu sein.) 

 mellékmondatok: alanyi mellékmondat (Es freut mich, dass du hier bist.), tárgyi mellék-

mondat (Ich weiß, dass du viel zu tun hast., Ich weiß nicht, ob er morgen Zeit hat.), hely-

határozói mellékmondat (Du sollst dort arbeiten, wo du wohnst.), időhatározói mellék-

mondat egyidejűségre (Als ich Kind war, las ich sehr gerne Märchen.) és elő- és utóide-

jűségre (Nachdem Liza die Hausaufgabe gemacht hatte, kochte sie einen Tee.) vonatko-

zóan, okhatározói mellékmondat (Ich kann an dem Ausflug nicht teilnehmen, weil ich 

krank bin.), célhatározói mellékmondat (Ich bin ins Kino gekommen, um mir den neuen 

Film anzuschauen.), vonatkozó mellékmondat (Ich mag dieses Lied, das du singst.)  

 névmások szövegben betöltött funkcionális használata: mutató névmás (dieser, diese, di-

eses, derselbe, dieselbe, dasselbe), vonatkozó névmás (der, die, das)  

 feltételesség jelen időben (Wenn wir Zeit haben, putzen wir die Fenster.), wäre, hätte, 

würde (Was würden Sie tun, wenn sie eine Million hätten?), módbeli segédigék feltételes 

módban (könnte, müsste stb.) 

 kollokációk, Funktionsverbgefüge (eine Reise machen, zur Verfügung stehen 

Az egyes témakörök tanulási eredményeként a tanuló: 

 az adott tématartományban megért összetettebb célnyelvi szöveget; 

 az adott tématartományban létrehoz összetettebb célnyelvi szöveget; 

 az adott tématartományban életkorának megfelelő interakciót folytat. 

Témakörök 



TÉMAKÖR: Themen und Situationen im persönlichen Bereich: Verwandtschaftsbezie-

hungen, Lebensstil, Mensch und Gesellschaft 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 19 óra 

Tanulási eredmények (követelmények) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 beszámol saját élményen, tapasztalaton alapuló vagy elképzelt eseményről a cselekmény, 

a körülmények, az érzések és gondolatok ismert nyelvi eszközökkel történő jellemzésé-

vel; 

 leír összetettebb cselekvéssort, történetet, személyes élményeket, elvontabb témákban; 

 megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó hangzó szöveg lényegi tartalmát; 

 megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó összefüggő hangzó 

szöveget, és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 

 megérti és értelmezi az összefüggéseket az ajánlott tématartományokhoz kapcsolódó ösz-

szefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

 a társalgást fenntartja, törekszik mások bevonására, és szükség esetén lezárja azt, akár 

ismeretlen beszélgetőtárs esetében is; 

 előkészület nélkül részt tud venni személyes jellegű, vagy érdeklődési körének megfelelő 

ismert témáról folytatott társalgásban;  

 a tématartományhoz kapcsolódó kép alapján kifejti gondolatait, véleményét és érzéseit; 

 a tanult nyelvi funkciókat és nyelvi eszköztárát életkorának megfelelő helyzetekben al-

kalmazza; 

 digitális eszközökön és csatornákon keresztül is alkot szöveget szóban és írásban; 

 szóban és írásban átad nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi tartalmakat valós nyelvi in-

terakciók során; 

 a társalgásba aktívan, kezdeményezően és egyre magabiztosabban bekapcsolódik az ér-

deklődési körébe tartozó témák esetén a személyes tématartományon belül; 

 a mindennapi élet különböző területein, a kommunikációs helyzetek széles körében tesz 

fel releváns kérdéseket információszerzés céljából, és válaszol megfelelő módon a hozzá 

intézett célnyelvi kérdésekre; 

 véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

 véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

 mondanivalóját kifejezi kevésbé ismerős helyzetekben is, nyelvi eszközök széles körének 

használatával; 



 információt vagy véleményt közlő és kérő, összefüggő feljegyzéseket, üzeneteket ír. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Bekannte, 

Familienmitglieder, Freunde, berühmte Personen, Vorbilder, medizinisches Fachpersonal 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: unmittelbare 

und weitere Umgebung, Freizeitorte, Arbeitsplätze, Institutionen im Gesundheitswesen, 

Persönliche Dienstleistungen 

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Teile des Hau-

ses/der Wohnung, Einrichtung, Gebrauchsgegenstände, grundlegende Gegenstände zur 

Behandlung von Krankheiten und um fit zu bleiben, Kleider und Accessoires  

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Feste, Schul- 

und Familienfeiern, Sportarten, Sportereignisse, Krankheiten  

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Hobbys, 

Freizeitaktivitäten, Haushalts –und Gartenarbeiten, Tagesablauf, Gewohnheiten, gesunde 

Ernährung, Plätze zum Essen (zu Hause, Kantine, Restaurants), fit bleiben, zum Arzt ge-

hen, tägliche Aufgaben,  

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: größerer Fa-

milienkreis, soziale Beziehungen, Kleider und Mode, häufige Krankheiten und Verletzun-

gen, medizinische Behandlung, Heilmittel zu Hause, positive und negative Charakterzüge 

Wohlstand, Lebensphasen, Zukunftspläne, persönliche Erfolge und Misserfolge, Jungsein, 

Frauenrolle-Männerrolle  

 Személyes élethez tartozó információk átadása  

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók használata 

 Interakció a személyes tématartományban 

Javasolt tevékenységek: 

— csoportos projekt (plakát készítése): a sport fontossága, egészséges életvitel 

— kutatómunka: házi gyógymódok, házi praktikák 

— projekt (egyéni): családfa készítése, képekkel, szóbeli prezentációval  

 közeli és távoli rokonok 

 kedvenc rokonaim - miért? 

 névadási szokások a családon belül  

 érdekes családi történetek a múltból 

 jövőképem (plakát, prezentáció) 



 példaképem, ill. egy híres ember élete 

— internetes kutatómunka és csoportos projekt – családok a DACHL országaiban 

 különbségek, hasonlóságok 

 a mai kor családtípusai 

 szerepek a családon belül 

 a fiatal és az idős családtagok helyzete a különböző országokban 

 a felnőtté válás hivatalos ideje a különböző országokban – miért más-más? 

— vitafórum  

 pl. tinédzserek helyzete a családban 

— szerepjáték:  

 pl. az orvosnál, a fodrásznál, a postán 

 telefonos beszélgetések különböző szakemberekkel 

— prezentáció készítése:  

a. családi ünnepek a német és magyar családoknál – hasonlóságok és különbségek 

— közvélemény kutatás:  

a. hobbik, érdeklődési körök 

TÉMAKÖR: Themen und Situationen im Bereich der Umgebung und Umwelt 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 18 óra 

Tanulási eredmények (követelmények) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy 

kooperatív munkaformában; 

 megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó összefüggő 

hangzó szöveget, és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 

 véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót 

folytat; 

 véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót 

folytat; 

 egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselő-

adást tart önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 



 összefüggően, érthetően és nagyrészt folyékonyan beszél az adott tématartományhoz 

tartozó és az érettségi témákban a tanult nyelvi eszközökkel, felkészülést követően; 

 összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést 

követően, az érettségi témakörök közül szabadon választott témában, IKT-eszközök-

kel támogatva mondanivalóját; 

 értelmezi a számára ismerős, elvontabb tartalmú szövegekben megjelenő ismeretlen 

nyelvi elemeket; 

 megérti és értelmezi az összefüggéseket az ajánlott tématartományokhoz kapcsolódó 

összefüggő, akár autentikus írott szövegekben. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Tiere, 

Pflanzen Personen im Dienste des Umweltschutzes 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Natur, 

Zuhause, Städte, auf dem Lande geografische Orte, Weltall, die Erde 

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Natur-

katastrophen, Umweltschutz-Kampagne 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Um-

weltschutz, Tierschutz, Haustiere halten, Bodenschätze schützen, soziales Engage-

ment 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Naturphä-

nomene, Erhaltung der Natur, Nachhaltigkeit, Wiederverwertung und Wiederverwen-

dung, Wetter und Klima, Jahreszeiten 

 A környezeti és természeti tématartományhoz tartozó információk átadása 

 Interakció a környezettel és természettel kapcsolatos tématartományban 

Javasolt tevékenységek: 

— csoportos projektmunka (plakát, prezentáció készítése): 

 a vidék és a város összehasonlítása  

— kérdőív készítése, közös kiértékelése: „Sind Sie ein Ökotyp?” 

— interjú készítése: „Was tust du für die Umwelt?” 

— kisfilm megtekintése célnyelven: pl: természeti katasztrófák, környezetvédelem, újra-

hasznosítás 

— internetes kutatás:  

 veszélyeztetett állatok 



 eltűnő növények 

 nemzeti parkok a célnyelvi országokban és Magyarországon 

 a tengerek szennyezése - műanyagszigetek a tengerben 

— kiselőadás készítése:  

 veszélyben a Földünk 

 a klímaváltozás jelenlegi és lehetséges hatásai 

 a nemzeti parkok és állatkertek feladatai 

 mennyire egészséges lakóhelyem környezete? 

— vitafórum:  

 hasznosak-e az állatkertek? 

 jó-e kutyát tartani lakótelepi lakásban? 

TÉMAKÖR: Themen und Situationen im Bereich der Schule und Ausbildung 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 óra 

Tanulási eredmények (követelmények) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 értelmezi a szintjének megfelelő célnyelvi, komplexebb tanári magyarázatokat a 

nyelvórákon; 

 a tématartományhoz kapcsolódó kép alapján kifejti gondolatait, véleményét és érzé-

seit;  

 részt vesz a változatos szóbeli interakciót és kognitív kihívást igénylő nyelvórai te-

vékenységekben; 

 egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselő-

adást tart önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

 a megfelelő szövegtípusok jellegzetességeit követi; 

 kreatív, változatos műfajú szövegeket alkot szóban, kooperatív munkaformákban; 

 megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó hangzó szöveg lényegi tartalmát; 

 alkalmazza a hangzó szövegből nyert információt feladatok megoldása során; 

 alkalmazza az írott szövegből nyert információt feladatok megoldása során; 

 véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót 

folytat; 



 véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót 

folytat; 

 összefoglal és lejegyzetel, írásban közvetít rövid olvasott vagy hallott szövegeket; 

 visszaad tankönyvi vagy más tanult szöveget, elbeszélést, nagyrészt folyamatos és 

érthető történetmeséléssel, a cselekményt logikusan összefűzve; 

 váratlan, előre nem kiszámítható eseményekre, jelenségekre és történésekre jellem-

zően célnyelvi eszközökkel is reagál tanórai szituációkban. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Ange-

stellte in der Schule 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Bil-

dungsinstitutionen, Teile des Schulgebäudes  

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Mittel des 

Lernens in und außerhalb der Schule 

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Feste in 

der Schule, Schultraditionen, Ereignisse, Programme und Möglichkeiten des Spra-

chenlernens/der Sprachverwendung außerhalb der Schule  

 A témakörre jellemző ismeretek, összehasonlítások célnyelven: Schulsystem in Un-

garn und in den DACHL-Ländern 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Ler-

nen, Verwendung von Fremdsprachen außerhalb der Schule, Gemeinschaftspro-

gramme, Traditionspflege 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Schulfä-

cher, Wissen, Ziele mit dem Sprachenlernen, verschiedene Wege des Lernens 

 Részvétel tanórai nyelvi fejlesztő tevékenységekben 

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő írott és hangzó szöveg felhasználása a nyelvi 

fejlesztő tevékenységek során 

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő szöveg létrehozása írásban és szóban a nyelvi 

fejlesztő tevékenységek során 

Javasolt tevékenységek: 

— szerepjátékok: 

 konfliktus az iskolában, osztályban (osztálytárssal, tanárral) 

 különböző foglalkozások bemutatása 



 ’Álomszakmám’ 

— egyéni kutatás és képes beszámoló: 

 régi és új iskolám összehasonlítása - történetük, híres tanáraik 

 a magyarországi és a németországi iskolarendszer összehasonlítása 

— csoportmunka / projekt:  

 egy osztályprogram megtervezése 

 ’Az ideális iskola’ jellemzői 

 kisfilm készítése: „Unsere Schule” 

— internetes kutatómunka: képes beszámolók 

 érdekes iskolák a célnyelvi országokban és hazánkban 

— vitafórum: 

 hasznos-e az iskolai egyenruha?  

 jó dolog-e a bentlakásos iskola? 

 milyen a jó tanár? 

— íráskészség fejlesztése:  

 beszámoló írása egy iskolai eseményről az iskolai újság részére 

 e-mail írása egy angliai barátomnak a sok házifeladatról  

TÉMAKÖR: Reisen und Urlaub, Tourismus 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 12 óra 

Tanulási eredmények (követelmények) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy 

kooperatív munkaformában; 

 megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó összefüggő 

hangzó szöveget, és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 

 véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót 

folytat; 

 véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót 

folytat; 

 egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselő-

adást tart önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 



 összefüggően, érthetően és nagyrészt folyékonyan beszél az adott tématartományhoz 

tartozó témákban a tanult nyelvi eszközökkel, felkészülést követően; 

 összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, szabadon vá-

lasztott témában, IKT-eszközökkel támogatva mondanivalóját; 

 megérti és értelmezi az összefüggéseket az ajánlott tématartományokhoz kapcsolódó 

összefüggő, akár autentikus írott szövegekben. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Touristen 

und Reiseleiter, Dienstleistungspersonal 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Unter-

kunftsmöglichkeiten, Reiseziele, Sehenswürdigkeiten, Touristenattraktionen öffent-

liche Dienstleistungsbetriebe in Ungarn und im Ausland 

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Denkmäler, 

Ausstellungen, Reisedokumente, Verkehrsmittel, Gegenstände beim Reisen, Unter-

lagen, Eintrittskarten, Prospekte  

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Feste und 

Feiertage in Ungarn und im Ausland 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Vor-

bereitung und Planung einer Reise, Stadtrundfahrt Stadtführung 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Einzelreise 

und Gruppenreise, kulturelle Unterschiede Währungen, Wirkung des Tourismus auf 

Menschen und Wirtschaft 

 Az utazás és turizmus tématartományhoz tartozó egyszerű információk átadása 

 Interakció az utazás és turizmus tématartományban 

Javasolt tevékenységek: 

— projektmunka egyénileg, párban vagy csoportban:  

 híres helyek, épületek bemutatása a DACHL országokban 

 híres helyek, épületek bemutatása Magyarországon 

 lakóhelyünk turisztikai nevezetességeinek bemutatása célnyelven  

 ’Álomnyaralásom’ részletes megtervezése 

 felkészülés egy külföldi útra (utazási előkészületek listája) 

— internetes kutatás 

 érdekes, szokatlan szállások 



 különleges utazási lehetőségek, járművek a nagyvilágban 

— játék: Találd ki, melyik nevezetességről beszélek!  

— felmérés készítése az osztályban: 

 ki melyik országot szeretné megismerni? - Melyik a legnépszerűbb célpont? 

 ki hol szeretne nyaralni? (tengerpart? Balaton? hegyvidék? stb.) 

— szituációs játék  

 szállásfoglalás/bejelentkezés/ügyintézés 

 ’Én vagyok az idegenvezető – az osztály a turistacsoport’ 

— panaszlevél és/vagy kritika írása: egy hotelről, szórakozóhelyről 

— vitafórum 

 egyéni vagy társasutazás? 

 üdülés vagy aktív nyaralás? 

— kérdőív készítése, elemzése: „Bist du abenteuerlustig?” 

— Plauderstube: irányított kérdések segítségével 

TÉMAKÖR: Öffentliches Leben, Unterhaltung 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 óra 

Tanulási eredmények (követelmények) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó hangzó szöveg lényegi tartalmát; 

 célzottan keresi az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket tanórán kívül is, 

ismeretszerzésre és szórakozásra; 

 megérti és értelmezi az összefüggéseket az ajánlott tématartományokhoz kapcsolódó 

összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

 digitális eszközöket és felületeket is használ a célnyelven ismeretszerzésre és szóra-

kozásra; 

 kiszűr konkrét információkat nyelvi szintjének megfelelő szövegből, és azokat ösz-

szekapcsolja egyéb ismereteivel; 

 írásban röviden indokolja érzéseit, gondolatait, véleményét már elvontabb témákban; 

 összefoglalja ismert témában nyomtatott vagy digitális alapú ifjúsági tartalmak lé-

nyegét röviden és érthetően; 



 megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó összefüggő 

hangzó szöveget;  

 egyre szélesebb körű témákban, nyelvi kommunikációt igénylő helyzetekben inter-

akciót folytat megfelelő módon, felhasználva általános és nyelvi háttértudását, isme-

reteit, alkalmazkodva a társadalmi normákhoz; 

 információt vagy véleményt közlő és kérő, összefüggő feljegyzéseket, üzeneteket ír; 

 nyelvtanulási céljai érdekében él a valós nyelvhasználati lehetőségekkel. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: An-

gestellte in sozialen Institutionen 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: kulturelle 

Institutionen, Restaurants, Hotels, berühmte Orte im In- und Ausland 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Ver-

waltung, Wegbeschreibung, Auskunft geben 

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: kultu-

relle Veranstaltungen, Unterhaltungsmöglichkeiten 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Hobbies, 

Unterhaltung, Kultur, Dientleistungen 

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmak megisme-

rése: Freizeitaktivitäten, Unterhaltungsmöglichkeiten, Hobbys, Kunst und kulturelle 

Ereignisse und Veranstaltungen, Konzerte, Sport, Lesen, Computerspiele, Medien, 

Apps 

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő német nyelvű akár irodalmi szövegek, filmek 

felhasználása szórakozás és játékos nyelvtanulás céljára 

 A közéleti tématartományhoz tartozó egyszerű információk átadása, cseréje 

  Interakció a közéleti tématartományban 

Javasolt tevékenységek: 

— vitakészség fejlesztése:  

 vidéki-városi élet előnyei és hátrányai 

 az olvasás szerepe a 21. században 

 ’mozik’ – kellenek még? 

 Klasszikus zene = a régmúlt pop zenéje? 

— íráskészség fejlesztése:  



 brossúrák, adatlapok kitöltése,  

 film/könyvajánló brossúra készítése 

 plakátok, szórólapok, hirdetések készítése 

— csoportos projektmunka (prezentáció, plakát készítése):  

 szórakozási lehetőségek lakóhelyeden 

 a média szerepe a mai korban 

— kutatómunka 

 külföldi kulturális események megismerése, bemutatása 

 hazai fesztiválok bemutatása, értékelése 

 kiállítások, érdekes múzeumok bemutatása 

— projektmunka 

 mi szórakoztatta nagyszüleinket/szüleinket?  

 mi szórakoztat minket? 

— egy német nyelvű – korosztályi érdeklődésnek megfelelő – film megtekintése, megbe-

szélése 

— egy rövid német nyelvű novella órai feldolgozása 

TÉMAKÖR: Bezüge zur Zielsprache und zum Sprachenlernen 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 óra 

Tanulási eredmények (követelmények) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 beazonosít nyelvtanulási célokat és ismeri az ezekhez tartozó nyelvtanulási és nyelv-

használati stratégiákat;  

 nyelvtanulási céljai érdekében tudatosabban foglalkozik a célnyelvvel; 

 céljai eléréséhez társaival párban és csoportban is együttműködik; 

 céljai eléréséhez önszabályozóan is dolgozik; 

 használ önértékelési módokat nyelvtudása felmérésére; 

 egyre tudatosabban használja az ön-, tanári, vagy társai értékelését nyelvtudása fenn-

tartására és fejlesztésére; 

 körülírással közvetíti a jelentéstartalmat, ha a megfelelő szót nem ismeri;  

 ismert témákban a szövegösszefüggés alapján kikövetkezteti az ismeretlen szavak je-

lentését, megérti az ismeretlen szavakat is tartalmazó mondat jelentését; 



 félreértéshez vezető hibáit kijavítja, ha beszédpartnere jelzi a problémát;  

 a kommunikáció megszakadása esetén más stratégiát alkalmazva újrakezdi a mondan-

dóját; 

 a társalgás vagy eszmecsere menetének fenntartásához alkalmazza a rendelkezésére 

álló nyelvi és stratégiai eszközöket; 

 nem értés esetén tudja tisztázni a tartalmat; 

 a tanult kifejezések alkalmazásával és a tanult nyelvi szokások követésével céljainak 

megfelelő érzéseket és beszédszándékokat fejez ki; 

 digitális eszközökön és csatornákon keresztül is folytat célnyelvi interakciót az ismert 

nyelvi eszközök segítségével; 

 digitális eszközökön és csatornákon keresztül is megérti az ismert témához kapcsolódó 

írott vagy hallott szövegeket; 

 használja a nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiákat nyelvtudása fenntartására és 

fejlesztésére; 

 hibáiból levont következtetéseire többnyire épít nyelvtudása fejlesztése érdekében; 

 megfogalmaz hosszú távú nyelvtanulási célokat saját maga számára; 

 társaival a kooperatív munkaformákban és a projektfeladatok megoldása során is tö-

rekszik a célnyelvi kommunikációra; 

 kreatív, változatos műfajú szövegeket alkot szóban, kooperatív munkaformákban; 

 törekszik releváns digitális tartalmak használatára beszédkészségének, szókincsének 

és kiejtésének továbbfejlesztése céljából; 

 használ kiemelést, hangsúlyozást, helyesbítést; 

 összekapcsolja a mondatokat megfelelő kötőszavakkal, így követhető leírást ad vagy 

nem kronológiai sorrendben lévő eseményeket is elbeszél; 

 a szövegek létrehozásához nyomtatott vagy digitális segédeszközt, szótárt használ; 

 alkalmazza a célnyelvi normához illeszkedő kiejtést, beszédtempót és intonációt; 

 digitális eszközöket és felületeket is magabiztosan használ nyelvtudása fejlesztésére; 

 megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó írott – akár egyszerűbb irodalmi – 

szöveg tartalmát; 

 a szövegkörnyezet alapján kikövetkezteti a szövegben előforduló ismeretlen szavak 

jelentését; 

 egy összetettebb nyelvi feladat, projekt végéig tartó célokat tűz ki magának; 

 nyelvtanulási céljai érdekében használja a tanórán kívüli nyelvtanulási lehetőségeket; 



 kikövetkezteti a szövegben megjelenő elvontabb nyelvi elemek jelentését az ajánlott 

tématartományokhoz kapcsolódó témákban; 

 nyelvi haladását fel tudja mérni; 

 hibáit az esetek többségében is tudja javítani. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Sprach-

können und Sprachkenntnisse, Sprachlernstrategien, Sprachen, autonomes Lernen,  

 A célnyelvre jellemző standardhoz közelítő kiejtés használata  

 Nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák egyre tudatosabb alkalmazása 

Javasolt tevékenységek 

— gyakorló feladatok készítése (akár online is) az osztálytársak részére  

— nyelvtani, szókincsfejlesztő játékok készítése és játszása az órán 

— internetes kutatás és beszámoló  

 új szavak jelentéséről, eredetéről, szinonímáiról 

 a magyar és a német nyelv eredetéről, a különböző nyelvcsaládokról  

 a dialektusokról 

 kedvenc pop dalom érdekes szófordulatai 

— olvasásértés fejlesztése: ismeretlen szavak jelentésének kikövetkeztetése 

— ’Osztálykönyvtár’ 

 évente egy-két könnyített olvasmány elolvasása, egyéni értékelése, ajánlása  

— íráskészség fejesztése 

 cikkek egy havonta megjelenő német nyelvű osztály ’hírlaphoz’ (pl: LUX’) fel-

használva az aktuális témákhoz végzett kutatómunkákat 

 német nyelvű hirdetőtábla az osztályban az aktuális hírekkel/felhívásokkal né-

metül 

TÉMAKÖR: Interkulturelle und landeskundliche Themen 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 óra 

Tanulási eredmények (követelmények) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 alkalmazza a célnyelvi kultúráról megszerzett ismereteit informális kommunikáció-

jában; 



 ismeri és keresi a főbb hasonlóságokat és különbségeket saját anyanyelvi és a cél-

nyelvi közösség szokásai, értékei, attitűdjei és meggyőződései között; 

 felismeri a legfőbb hasonlóságokat és különbségeket az ismert nyelvi változatok kö-

zött; 

 tájékozott a célnyelvi országok jellemzőiben és kulturális sajátosságaiban; 

 a célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemeket magabiztosan használja. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Célnyelvi kulturális szokások, jellemzők ismerete: Bräuche und Traditionen 

 Célnyelvi országok országismereti jellemzőinek ismerete: Leute und Kultur, Tradi-

tionen, typische Wahrzeichen, nationale Sportarten, Küche, regionale Sprache, Se-

henswürdigkeiten Kunst, Geschichte 

 A célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemek alkalmazása 

 Célnyelvi kultúráról egyszerű információk átadása 

 Egyszerű interakció a célnyelvi kultúráról 

Javasolt tevékenységek: 

— projektmunka 

 a hagyományok ápolása Magyarországon és a DACHL országokban 

 Mik a legfőbb sportágak a két országban és miért? 

 a népviselet szerepe hazánkban és a DACHL országokban 

— internetes kutatómunka 

 a német himnusz eredete és változásai 

— prezentáció 

 a német-magyar közös történelem egy kiemelkedő eseménye  

— játék 

 leírás készítése/receptek – magyar vagy német/osztrák/svájci specialitás 

 kvíz különböző oszágok étkezési szokásairól 

— kritika írása egy étteremről, kulturális programról az iskolai/osztály újságba 

— vitafórum 

 milyen kulturális meglepetések érhetnek a DACHL országokban? 

TÉMAKÖR: Fächerübergreifende Themen und Situationen  

JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 



Tanulási eredmények (követelmények) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy 

kooperatív munkaformában; 

 egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselő-

adást tart önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

 kiszűr konkrét információkat nyelvi szintjének megfelelő szövegből, és azokat ösz-

szekapcsolja egyéb ismereteivel; 

 használ célnyelvi elemeket más tudásterületen megcélzott tartalmakból. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Tanult szavak, szókapcsolatok használata célnyelven a témakörre jellemző, életkornak 

és érdeklődésnek megfelelő tartalmakból 

 Információszerzés célnyelven egyéb tanulásterületi tartalmakban 

Javasolt tevékenységek: 

— projektmunka (egyéni) 

 szókincsgyűjtés a kedvenc tantárgyam bemutatásához 

 egy magyar tudós/író/költő/történelmi hős életének ismertetése 

— (papíralapú vagy online) poszter vagy kiselőadás készítése bármely más tudásterület 

témaköreiről 

— vitafórum 

 melyik tantárgyat hogyan hasznosíthatjuk a felnőtt életben? 

 kell-e a mindennapos testnevelés? 

 fontos-e a zene és a tánc? 

 kell-e könyvet olvasnia a 21. század fiataljának? 

 fontos-e az irodalmi művek lefordítása, filmek szinkronizálása? 

— játék 

 szavak gyűjtése és elhelyezése a különböző tantárgyak oszlopai alá – kié a leg-

hosszabb lista? 

 egy történelmi esemény modellezése szerepjátékkal 

TÉMAKÖR: Aktuelle Themen 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 óra 



Tanulási eredmények (követelmények) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 használja a célnyelvet életkorának és nyelvi szintjének megfelelő aktuális témákban 

és a hozzájuk tartozó szituációkban; 

 megérti a célnyelvi, életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi 

hírek, események lényegét. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírekre és esemé-

nyekre vonatkozó alapvető szókincs megértése és használata célnyelven 

 Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírek és esemé-

nyek értelmezése és tájékozódásra való alkalmazása célnyelven 

 Életkornak és érdeklődésnek megfelelő német nyelvű hazai és nemzetközi aktuális hí-

rek és események alkalmazása ismeretszerzésre, szórakozásra. 

Javasolt tevékenységek: 

— vitafórum egy aktuális eseményről 

— újság készítése, rövid cikkek írása az aktuális témákban 

— videók megtekintése  

 hírműsorok  

 aktuális eseményekről szóló tudósítások 

 riportok 

— szerepjáték 

 ’néma’ videókhoz szövegkészítés és eljátszás 

 TV interjúkészítés egy híres emberrel (pl. sportolóval)  

— internetes kutatómunka 

 egy aktuális esemény előzményeiről, részletesebb információkról 

 szókincsfejlesztés a média világához 

— nyelvi/stilisztikai tudatosítás = az újságnyelv 

 a szalagcímek nyelvezete 

 az újságcikkek stílusa, szerkezete 

 különbség egy hír írott és szóbeli megjelenésében  



TÉMAKÖR: Wissenschaft und Technik, Kommunikation 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 12 óra 

Tanulási eredmények (követelmények) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy 

kooperatív munkaformában; 

 megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó összefüggő 

hangzó szöveget, és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 

 véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót 

folytat; 

 véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót 

folytat; 

 egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselő-

adást tart önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

 összefüggően, érthetően és nagyrészt folyékonyan beszél az adott tématartományhoz 

tartozó témákban a tanult nyelvi eszközökkel, felkészülést követően; 

 összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést 

követően, szabadon választott témában, IKT-eszközökkel támogatva mondanivaló-

ját; 

 értelmezi a számára ismerős, elvontabb tartalmú szövegekben megjelenő ismeretlen 

nyelvi elemeket; 

 megérti és értelmezi a lényeget az ajánlott tématartományokhoz kapcsolódó össze-

függő, akár autentikus írott szövegekben. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Technik im 

Haushalt, Handy, Computer, Internet 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Nut-

zung der Technologie im Alltag, im Studium oder in der Arbeit  

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Internet, 

soziale Netzwerke 

 Egyszerű információ átadása a tudomány és technika tématartományban 

 Egyszerű interakció a tudomány és technika tématartományban 



Javasolt tevékenységek: 

— kiselőadás: Én és az okostelefonom 

— csoportos projektmunka: A világ internet nélkül 

— projektmunka (csoportban): Milyen technikai újítások fogják segíteni a jövőben…  

 a közlekedést? 

 a házimunkát?  

 az oktatást? 

 a kommunikációt? 

— internetes kutatómunka és prezentáció 

 a világ legfontosabb találmányai 

 a kommunkáció fejlődése az utóbbi 20 évben 

 a tudományos élet „fáklyavivői” a történelem folyamán  

— vitafórum  

 az internet jövője 

 mire jó a virtuális valóság?  

 haladás-e minden változás? 

 a közösségi média előnyei és hátrányai 

TÉMAKÖR: Wissenserwerb, Wissensvermittlung  

JAVASOLT ÓRASZÁM: 12 óra 

Tanulási eredmények (követelmények) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 összefüggő, papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít ön-

állóan vagy kooperatív munkaformában; 

 egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselő-

adást tart önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

 szóban átad nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi tartalmakat valós nyelvi interak-

ciók során; 

 környezetének kulturális értékeit célnyelven közvetíti; 

 írásban közvetít célnyelvi tartalmakat valós nyelvi interakciót igénylő helyzetekben; 

 digitális eszközöket és felületeket is használ a célnyelven ismeretszerzésre és szóra-

kozásra; 



 összefoglal és lejegyzetel, írásban közvetít nyelvi szintjének megfelelő, rövid olva-

sott vagy hallott szövegeket; 

 nyelvtanulási céljai érdekében használja a tanórán kívüli nyelvtanulási lehetőségeket; 

 nyelvtanulási céljai érdekében él a valós nyelvhasználati lehetőségekkel. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A tanult témákhoz kapcsolódó német nyelvű információ megszerzése 

 Információ megosztása német nyelven 

Javasolt tevékenységek: 

 projektmunka (egyéni vagy csoportos) 

 prezentáció/hangfelvétel/videófelvétel készítése különböző témákban és ezek 

bemutatása az osztálynak 

 kedvenc témák feldolgozása posztereken – majd ezek kiállítása az osztályban 

 német nyelvű filmek, programok ismertetése a németes faliújságon írásban 

 projektmunka osztályszinten: magazin készítése a tanulók írásaiból (történetek, versek, 

kutatási eredmények, beszámolók stb.)  

  



ÖTÉVFOLYAMOS KÉPZÉS 

9. ny / 0. évfolyam 

Heti 7 óra 

Összesen: 259 óra 

Beérkezéskor a nyelvi szint: kezdő szint 

Kimeneti szint: A2 

Dolgozatírás: 7 óra 

Nyelvi funkciók: 

 információkérés, információadás (Wie war das Hotel? Wo finde ich einen Supermarkt?) 

 véleménykérés és arra reagálás (Gefällt dir der Film? Ja, der Film gefällt mir.) 

 egyetértés kifejezése (Du hast Recht. Da hast du Recht. Das ist richtig. Das stimmt.) 

 egyet nem értés kifejezése (Du hast nicht Recht. Da hast du nicht Recht. Das finde ich 

nicht. Das stimmt nicht.) 

 akarat kifejezése (Ich will.) 

 képesség kifejezése (Ich kann.) 

 kérés és arra történő reakció kifejezése (Kannst du mir helfen? Ja, natürlich. Ja, gerne. 

Es tut mir leid, ich kann nicht. Einen Tee, bitte! Ich hätte gern einen Tee. Gibst du mir 

einen Tee, bitte?) 

 kínálás, illetve javaslat és arra történő reakció kifejezése (Noch ein Stück Kuchen? 

Möchtest du einen Tee? Ja, bitte. Ja, gerne. Nein, danke.) 

 meghívás és arra történő reakció kifejezése (Kommst du mit? Ja, gerne. Nein, leider 

nicht. Nein, es tut mir leid.) 

Nyelvi elemek, struktúrák: 

 cselekvés, történés, létezés kifejezése jelen időben: es gibt, sich-Verben (Ich freue 

mich.) 

 cselekvés, történés, létezés kifejezése múlt időben: Präteritum és Perfekt (Das Buch war 

sehr interessant. Ich habe gestern viel geschlafen.), passzív (receptív) 

 cselekvés, történés, létezés kifejezése jövő időben: Futur I. (Ich werde im Sommer nach 

Österreich fahren.) 



 birtoklás: haben, birtokos névmás (mein/meine, dein/deine, sein/seine, ihr/ihre), 

gehören (Dieses Fahrrad gehört mir.) 

 felszólító mód: Imperativ (Steh auf. Setzt euch. Nehmen Sie Platz.) 

 melléknévfokozás: Deutschland ist größer als Ungarn. In der Klasse schreibt Lara am 

schönsten.  

 minőségi viszonyok: Wie? Was für ein? Welcher? - melléknévragozás (Das finde ich 

toll/schlecht. Ich bin froh. Das ist ein interessantes Buch. Ich finde das Buch in-

teressant.) 

 térbeli viszonyok: irányok és helymeghatározás, elöljárószók (hier, dort, links, rechts, 

oben, unten, in, auf, vor, hinter, neben) 

 időbeli viszonyok: gyakoriság - Wie oft? (selten, manchmal, oft, immer, nie, einmal, 

zweimal, täglich, wöchentlich, monatlich, jährlich, jeden Tag), időpontok - Wann? 

(nächste Woche, letzte Woche, von … bis) Um wie viel Uhr? (um 8 Uhr, gegen 8 Uhr) 

 modalitás: möchten, mögen, können, wollen, müssen, sollen, dürfen igék (Ich möchte 

ein Eis. Magst du tanzen? Ich kann tanzen. Ich will heute ins Kino gehen. Er muss die 

Hausaufgabe machen. Du sollst morgen früh aufstehen.) 

 esetviszonyok: Nominativ, Akkusativ, Dativ, Genitiv (Das Buch ist spannend. Ich sehe 

das Buch nicht. Ich helfe dir. Die Texte der Schüler sind sehr interessant.) 

 szövegkohéziós eszközök: egyszerű és páros kötőszavak (nicht … sondern, und, son-

dern, oder, denn, aber, weil, deshalb, so) és névmások (das, ich, mich, mir, dich, dir, 

man) 

 szöveggrammatikai eszközök: névmások, névelők, névmási határozók mint előre és 

vissza utaló elemek a szövegben (das, dieser, der/die/das, daran, damit) 

Az egyes témakörök tanulási eredményeként a tanuló: 

 az adott tématartományban megért egyszerű célnyelvi szöveget; 

 az adott tématartományban létrehoz egyszerű célnyelvi szöveget; 

 az adott tématartományban nyelvi szintjének és életkorának megfelelő interakciót foly-

tat a tanult nyelvi elemek felhasználásával. 

Témakörök: 

TÉMAKÖR: Themen und Situationen im persönlichen Bereich und im Bereich der un-

mittelbaren Umgebung und Umwelt 



JAVASOLT ÓRASZÁM: óraszám: 50 óra 

Tanulási eredmények (követelmények) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 elmesél rövid, személyes történetet egyszerű nyelvi eszközökkel, önállóan, a cselek-

ményt lineárisan összefűzve; 

 rövid, egyszerű, összefüggő szövegeket ír a tanult nyelvi szerkezetek felhasználásával 

az ismert szövegtípusokban, az ajánlott tématartományokban; 

 értelmez életkorának megfelelő nyelvi helyzeteket hallott szöveg alapján; 

 összetett írott instrukciókat értelmez; 

 kommunikációt kezdeményez egyszerű hétköznapi témában, a beszélgetést követi, egy-

szerű, nyelvi eszközökkel fenntartja és lezárja; 

 az életkorának megfelelő mindennapi helyzetekben a tanult nyelvi eszközökkel megfo-

galmazott kérdéseket tesz fel, és válaszol a hozzá intézett kérdésekre; 

 véleményét, gondolatait, érzéseit egyre magabiztosabban fejezi ki a tanult nyelvi esz-

közökkel; 

 a tanult nyelvi elemeket többnyire megfelelően használja, beszédszándékainak megfe-

lelően, egyszerű spontán helyzetekben; 

 váratlan, előre nem kiszámítható eseményekre, jelenségekre és történésekre is reagál 

egyszerű célnyelvi eszközökkel, személyes vagy online interakciókban; 

 üzeneteket ír; 

 egyszerűen megfogalmazza személyes véleményét, másoktól véleményük kifejtését 

kéri, és arra reagál, elismeri vagy cáfolja mások állítását, kifejezi egyetértését vagy 

egyet nem értését; 

 kifejez tetszést, nem tetszést, akaratot, kívánságot, tudást és nem tudást, szándékot; 

 kifejez kérést, javaslatot, meghívást, kínálást és ezekre reagálást; 

 kifejez alapvető érzéseket, például örömöt, sajnálkozást, bánatot, elégedettséget, elége-

detlenséget; 

 nem értés esetén a meg nem értett kulcsszavak vagy fordulatok magyarázatát kéri vagy 

visszakérdez; 

 megoszt alapvető személyes információkat magáról egyszerű nyelvi elemekkel; 

 ismerős és gyakori alapvető helyzetekben, akár telefonon vagy digitális csatornákon is, 

többnyire helyesen és érthetően fejezi ki magát az ismert nyelvi eszközök segítségével. 



Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Bekannte, 

Familienmitglieder, Verwandte 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: unmittel-

bare Umgebung, mein Wohnort 

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Teile des Ha-

uses/der Wohnung, Einrichtung, Gebrauchsgegenstände 

 A témakörre jellemző eseményeke vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Feste 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Hob-

bys, Einrichtung 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: soziale 

Beziehungen 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Tiere, 

Pflanzen 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Umwelt 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Na-

turschutz, Tierschutz, Haustiere halten 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Na-

turphänomene, Erhaltung der Natur, Nachhaltigkeit 

 Személyes és környezethez tartozó információk átadása 

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók használata 

Javasolt tevékenységek: 

 projektmunka egyénileg (PPT készítése képekkel és annak szóbeli bemutatása) 

o tágabb rokoni kapcsolatrendszer, családi ünnepek, szomszédi kapcsolatok  

o a lakóhely és környezetének bemutatása 

 projektmunka csoportban:  

o üres lakás berendezése és bemutatása okoseszközökkel 

 plakát készítése: Mit teszünk környezetünk védelme érdekében lakóhelyünkön, ottho-

nunkban, az iskolában, az utcán? 

 szóbeli mini-prezentációk: a mai és a régmúlt mindennapjainak összehasonlítása 

 internetes kutatás: Meddig élnek a különböző állatok? 

 levélírás egy kellemes/kellemetlen élményről 



 kérdőívek megalkotása, kitöltése, illetve írásbeli/szóbeli összegzése:  

o családi szokások, hagyományok 

o környezetvédelem szűkebb környezetben 

 internetes kutatás: környezetszennyezési problémák, időjárás okozta katasztrófák 

 szerepjátékok: interjú kedvenc hősöddel/színészeddel az életéről és családjáról 

TÉMAKÖR: Themen und Situationen im Bereich des öffentlichen Lebens 

JAVASOLT ÓRASZÁM: óraszám: 30 óra 

Tanulási eredmények (követelmények) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 megérti a nem kizárólag ismert nyelvi elemeket tartalmazó, élőszóban vagy digitális 

felületen elhangzó rövid szöveg tartalmát; 

 értelmezi az életkorának megfelelő, élőszóban vagy digitális felületen elhangzó szöve-

gekben a beszélők gondolatmenetét; 

 hallgat az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket elektronikus, digitális csa-

tornákon, tanórán kívül is, szórakozásra vagy ismeretszerzésre; 

 értelmezi az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi szituációkhoz kapcso-

lódó, írott szövegekben megjelenő információkat; 

 megérti a nem kizárólag ismert nyelvi elemeket tartalmazó rövid írott szöveg tartalmát; 

 információt cserél, információt kér, információt ad. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: An-

gestellte in sozialen Institutionen und im Dienstleistungssektor, Touristen 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: kulturelle 

und öffentliche Institutionen, Dienstleistungen, Restaurants, berühmte Orte und Se-

henswürdigkeiten im In- und Ausland, Stadt und Land 

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Eintrittskar-

ten, Unterlagen, Prospekte 

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: kulturelle 

Ereignisse, Unterhaltungsmöglichkeiten, Verwaltung, Wegbeschreibung, Auskunft ge-

ben. 



 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Ver-

waltung, Dienstleistungen in Anspruch nehmen, Wegbeschreibung, Auskunft geben, 

Vorstellung von Sehenswürdigkeiten  

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Hobbys, 

Freizeit, Kultur, Unterhaltung, Dienstleistungen, Tourismus im In- und Ausland 

 A közéleti tématartományhoz tartozó egyszerű információk értelmezése és átadása 

Javasolt tevékenységek: 

 prospektus, reklám készítése (étterem, mozi, színház, látványosság)  

 ismerkedés a reklámok világával: színek, logók, üzenetek 

 projektmunka csoportban: útikönyv készítése 

 projektmunka csoportban: film/társasjáték készítése, játszása:  

o lakóhelyem 

o hazánk múltja 

 kiselőadás, internetes kutatómunka: a célnyelvi országok rövid bemutatása  

 vitafórum: városi és vidéki élet 

 kvízjáték a célnyelvi országokról és hazánkról 

 kérdőív készítése, kitöltése, kiértékelése (írás- és beszédkészség fejlesztése): leggyako-

ribb szabadidős tevékenységek a csoportban (tv, olvasás, internet, közösségi média, 

tánc, sport stb.) 

TÉMAKÖR: Themen und Situationen im Bereich des Klassenraums 

JAVASOLT ÓRASZÁM: óraszám: 30 óra 

Tanulási eredmények (követelmények) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz vé-

gére: 

 megérti a szintjének megfelelő, nonverbális vagy vizuális eszközökkel támogatott cél-

nyelvi óravezetést és utasításokat, kérdéseket; 

 aktívan részt vesz az életkorának és érdeklődésének megfelelő gyermek- és ifjúsági iro-

dalmi alkotások közös előadásában; 

 egyre magabiztosabban kapcsolódik be történetek kreatív alakításába, átfogalmazásába; 



 felkészülést követően röviden, összefüggően beszél az ajánlott tématartományokhoz 

tartozó témákban; 

 képet jellemez röviden, ismert nyelvi fordulatok segítségével, segítő tanári kérdések 

alapján; 

 változatos, kognitív kihívást jelentő szóbeli és írásbeli feladatokat old meg önállóan 

vagy kooperatív munkaformában, a tanult nyelvi eszközökkel, szükség szerint tanári 

segítséggel; 

 egyénileg vagy társaival együttműködve, szóban, részben szóban vagy írásban projekt-

munkát, kiselőadást készít, s ezeket IKT-eszközök segítségével is meg tudja valósítani; 

 a főbb szövegtípusok jellegzetességeit követi; 

 értelmezi az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő, egyszerű hangzószövegben a 

tanult nyelvi elemeket; 

 alkalmazza az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő hangzó szöveget a változatos 

nyelvórai tevékenységek és a feladatmegoldás során; 

 felismeri a főbb, életkorának megfelelő hangzó szövegtípusokat; 

 megkülönbözteti a főbb, életkorának megfelelő írott szövegtípusokat; 

 összetett írott instrukciókat értelmez; 

 véleményét írásban, egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazza, és arról írásban in-

terakciót folytat; 

 néhány szóból vagy mondatból álló jegyzetet készít írott szöveg alapján; 

 egyszerű mondatokat összekapcsolva mond el egymást követő eseményekből álló tör-

ténetet, vagy leírást ad valamilyen témáról; 

 összekapcsolja az ismert nyelvi elemeket egyszerű kötőszavakkal (például: és, de, 

vagy); 

 nem értés esetén a meg nem értett kulcsszavak vagy fordulatok magyarázatát kéri vagy 

visszakérdez; 

 alkalmazza az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő írott, nyomtatott vagy digitális 

alapú szöveget a változatos nyelvórai tevékenységek és feladatmegoldás során; 

 a tanórán bekapcsolódik az interakciót igénylő nyelvi tevékenységekbe, abban társaival 

közösen vesz részt, a begyakorolt nyelvi elemeket tanári segítséggel a feladat céljainak 

megfelelően alkalmazza.  

Fejlesztési feladatok és ismeretek 



 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: An-

gestellte in der Schule 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Bildung-

sinstitutionen 

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Mittel des 

Lernens 

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Schulun-

terricht, Nachmittagsprogramme, Feste in der Schule, Traditionen, Ereignisse, Prog-

ramme und Möglichkeiten des Sprachenlernens außerhalb der Schule 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Ler-

nen, Verwendung von Fremdsprachen außerhalb der Schule, Gemeinschaftsprog-

ramme, Traditionspflege 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Sprachkön-

nen und Sprachkenntnisse, Ziele mit dem Sprachenlernen, Karriereorientierung 

 Részvétel tanórai nyelvi fejlesztő tevékenységekben 

 Tanult elemek felhasználása a nyelvi célok elérésére 

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő írott és hangzó szöveg felhasználása a nyelvi 

fejlesztő tevékenységek során 

Javasolt tevékenységek: 

 projektmunka: (egyéni vagy csoportos) 

o a magyar és a német iskolarendszer főbb különbségei 

o különleges iskolák Magyarországon és Németországban 

o iskolánk története, hagyományai, osztályunk 

 projektmunka csoportban (fordított tanóra): egy tanóra megtervezése 

 internetes kutatás: 

o iskolai szokások, időbeosztás és szabályok országonként  

o szótanulási stratégiák – a különböző módszerek bemutatása 

 scrapbook / poszter bemutató készítése: (esetleg ’poszter kiállítás’ az osztályterem fa-

lain) 

o iskolánk bemutatása  

o kedvenc tanárom bemutatása 

o kedvenc iskolai helyem bemutatása  



o saját szerepem az osztályban 

 kérdőív készítése:  

o kedvenc tantárgyak, ki miben érzi jónak / kevésbé jónak magát – szóbeli össze-

sítés 

o milyen az ideális nyelvtanár? 

 csoportos társasjáték: szókártyákból mondatalkotás – Melyik csoport tudja az összes 

kártyáját felhasználni?  

 órai feladatok 

o történet feldolgozás ’richtig-falsch’ mondatokkal 

o történet átalakítás (Pl. más személyben, más időben) 

o képleírás, hasonló képeknél a különbség keresése 

 évvégi színi előadás: pl. egy ismert musical közös megnézése, közös dramatizálása és 

előadása  

 iskolai versenyek: 

o olvasási verseny – ki tud egy év alatt 15 000 szót a könnyített olvasmányok se-

gítségével elolvasni? 

o kiejtési verseny – megadott vers előadása 

o tanulmányi verseny – korosztályi célnyelvi követelményekből  

TÉMAKÖR: Fächerübergreifende Themen und Situationen 

JAVASOLT ÓRASZÁM: óraszám: 30 óra 

Tanulási eredmények (követelmények) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz vé-

gére: 

 egyénileg vagy társaival együttműködve, szóban, részben szóban vagy írásban projekt-

munkát, kiselőadást készít, s ezeket IKT-eszközök segítségével is meg tudja valósítani; 

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy ko-

operatív munkaformákban; 

 aktívan részt vesz az életkorának és érdeklődésének megfelelő gyermek-, és ifjúsági 

irodalmi alkotások közös előadásában; 

 ismer szavakat, szókapcsolatokat a célnyelven a témakörre jellemző, életkorának és ér-

deklődésének megfelelő, más tudásterületen megcélzott tartalmakból. 



Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Tanult szavak, szókapcsolatok használata célnyelven a témakörre jellemző, életkorának 

és érdeklődésének megfelelő tartalmakból 

 Más tantárgyakból szerzett ismeretek és előzetes tudás felhasználása célnyelven 

Javasolt tevékenységek: 

 egyéni projektmunka: témák, személyiségek bemutatása 

o Hogyan tudom alkalmazni nyelvtudásomat más tárgyak tanulásánál?  

o egy szabadon választott téma, mely más tárgy tanulása közben felkeltette az ér-

deklődésemet 

o egy híres tudós élete 

o Magyarország történelmének egy érdekes alakja 

 célnyelven rövid történet, mese, vers, dal írása, bemutatása 

 kontúrtérképen országok, népek megjelölése, népnevek gyakorlása 

 egy könnyített szövegű irodalmi mű elolvasása, értékelése  

 csoportos projekt: társasjáték készítése és játszása - fókuszban egy-egy tantárgy (pl.: 

földrajz, történelem, biológia, művészeti tantárgyak) 

TÉMAKÖR: Bezüge zur Zielsprache und zum Sprachenlernen 

JAVASOLT ÓRASZÁM: óraszám: 25 óra 

Tanulási eredmények (követelmények) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz vé-

gére: 

 idegen nyelvi kommunikációjában használja a célnyelv főbb jellemzőit; 

 értelmezi és használja az idegen nyelvű írott, olvasott és hallott tartalmakat a tanórán 

kívül is; 

 tudatosan használ alapszintű nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiákat; 

 a szövegek létrehozásához nyomtatott és digitális alapú segédeszközt, szótárt használ; 

 követi a célnyelvi normához illeszkedő beszédtempót a begyakorolt nyelvi elemekben; 

 alkalmazza a tanult nyelvi funkciókat társalgás megkezdéséhez, fenntartásához és befe-

jezéséhez; 



 tanult nyelvi eszközökkel és nonverbális elemek segítségével tisztázza mondanivalójá-

nak lényegét; 

 digitális eszközöket és felületeket is használ nyelvtudása fejlesztésére; 

 következetesen alkalmazza a célnyelvi betű- és jelkészletet; 

 ismeretlen szavak valószínű jelentését szövegösszefüggések alapján kikövetkezteti az 

életkorának és érdeklődésének megfelelő, konkrét, rövid szövegekben; 

 egy összetettebb nyelvi feladat, projekt végéig tartó célokat tűz ki magának; 

 nyelvtanulási céljainak eléréséhez megtalálja és használja a megfelelő eszközöket; 

 nyelvi haladását többnyire fel tudja mérni; 

 hibáit többnyire észreveszi és javítja; 

 társai haladásának értékelésében segítően részt vesz. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó ismerete célnyelven: Sprachkönnen und 

Sprachkenntnisse, Sprachenlernen, Sprachen 

 A célnyelvre jellemző standardhoz közelítő kiejtés használata 

 A célnyelvi betű- és jelkészlet következetes alkalmazása 

 Tanult nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák tudatos alkalmazása 

Javasolt tevékenységek: 

 tanulásmódszertan tudatosan: szótanulási technikák 

 közös popzenehallgatás  

 filmnézés a célnyelven  

o írásbeli feladat: rövid összefoglaló a filmről, a cselekményt lineárisan össze-

fűzve 

o a fim egy-két jelenetének dramatizálása és eljátszása  

o keresztrejtvény készítése a film kulcsszavaival 

o filmjelenetekhez hangalámondás, feliratozás készítése 

 kedvenc videóm bemutatása 

 könnyített olvasmányok otthoni elolvasása (évente 1-2) és rövid kedvébresztő beszá-

moló készítése az osztálytársak számára 

 csoportos projekt - társasjáték készítése: ’Használd a kifejezést!’ (minden kockán egy 

szófordulat, mondatot kell vele alkotni ahhoz, hogy tovább lépj)  



TÉMAKÖR: Interkulturelle und landeskundliche Themen 

JAVASOLT ÓRASZÁM: óraszám: 20 óra 

Tanulási eredmények (követelmények) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz vé-

gére: 

 célnyelvi kommunikációjába beépíti a tanult interkulturális ismereteket; 

 találkozik célnyelvi országismereti tartalmakkal; 

 megismerkedik hazánk legfőbb országismereti és történelmi eseményeivel a célnyel-

ven; 

 megismeri a célnyelvi országok jellemzőit és kulturális sajátosságait; 

 a célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemeket használja. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Célnyelvi kulturális szokások, jellemzők ismerete 

 Célnyelvi országok országismereti jellemzőinek ismerete 

 Hazai főbb országismereti jellemzők ismerete célnyelven 

 Hazai legfontosabb látnivalók, országismereti jellemzők bemutatása célnyelven 

 A célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemek alkalmazása 

Javasolt tevékenységek: 

 a DACHL országok megismerése és összehasonlítása hazánkkal hagyományos és digi-

tális kutatómunka, majd órai kiselőadások formájában az alábbi témakörök mentén: 

o iskolák jellemzői, napirend 

o tipikus ház, lakás 

o mindennapi szokások 

o családon belüli szerepek és feladatmegosztás 

o ünnepek a családban 

o viselkedésbeli különbségek (pl. üdvözlés) 

o állattartási szokások, kedvenc állatok 

o nyaralási szokások 

o időjárás 

o a DACHL országok tájegységei, országrészei 



o a DACHL országok étkezési szokásai, tipikus ételek 

o híres helyek a közvetlen lakókörnyezetben 

 rövid dokumentumfilmek megtekintése, elemzése a célnyelvi országokról  

 jellegzetes német ünnepek megszervezése az osztályban/iskolában (pl.: Martinstag) 

TÉMAKÖR: Aktuelle Themen 

JAVASOLT ÓRASZÁM: óraszám: 25 óra 

Tanulási eredmények (követelmények) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz vé-

gére: 

 használja a célnyelvet életkorának és nyelvi szintjének megfelelő aktuális témákban és 

a hozzájuk tartozó szituációkban; 

 megért és használ szavakat, szókapcsolatokat a célnyelvi, az életkorának és érdeklődé-

sének megfelelő hazai és nemzetközi legfőbb hírekkel, eseményekkel kapcsolatban; 

 megérti és tájékozódásra használja a célnyelvi, életkorának és érdeklődésének megfe-

lelő hazai és nemzetközi legfőbb hírek, események lényegét. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírekre és ese-

ményekre vonatkozó alapvető szókincs megértése és használata célnyelven 

 Életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírek és esemé-

nyek értelmezése és tájékozódásra való alkalmazása célnyelven 

Javasolt tevékenységek: 

 ismert hírek német nyelvű változatának olvasása, meghallgatása, megtekintése (TV hír-

adó) 

 szalagcímek és cikkek összepárosítása a tanulók érdeklődésének megfelelő témákban  

 projektmunka: iskolai híradó, híradó, időjárás-jelentés készítése a célnyelven 

 szerepjáték: 

o interjú készítése egy, a hírekben aktuálisan szereplő híres emberrel 

o talkshow aktuális témában 

 egy saját kulturális élmény bemutatása 



TÉMAKÖR: Unterhaltung 

JAVASOLT ÓRASZÁM: óraszám: 20 óra 

Tanulási eredmények (követelmények) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz vé-

gére: 

 hallgat az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket elektronikus, digitális csa-

tornákon, tanórán kívül is, szórakozásra vagy ismeretszerzésre; 

 kiemel, kiszűr konkrét információkat a nyelvi szintjének megfelelő, élőszóban vagy di-

gitális felületen elhangzó szövegből, és azokat összekapcsolja más iskolai vagy iskolán 

kívül szerzett ismereteivel; 

 értelmez egyszerű szórakoztató és ismeretterjesztő kisfilmeket; 

 értelmezi az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi szituációkhoz kapcso-

lódó, írott szövegekben megjelenő információkat; 

 összetett írott instrukciókat értelmez; 

 érdeklődése erősödik a célnyelvi irodalmi alkotások iránt; 

 rövid szövegek írását igénylő kreatív munkát hoz létre önállóan; 

 üzeneteket ír; 

 a nyomtatott vagy digitális alapú írott szöveget felhasználja szórakozásra és ismeret-

szerzésre; 

 a tanórán kívüli játékos nyelvtanulási lehetőségeket felismeri, és azokat használja; 

 találkozik életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmak-

kal; 

 felhasználja a célnyelvet szórakozásra és játékos nyelvtanulásra. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmak megismerése 

(irodalom, film, társasjáték)  

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő német nyelvű szövegek felhasználása szórako-

zás és játékos nyelvtanulás céljára 

Javasolt tevékenységek: 

 projektmunka, prezentáció:  



o saját szórakozási szokások  

o szórakozási szokások a tanulócsoporton belül  

o kedvenc kulturális élmény bemutatása 

 egyéni internetes kutatások németül különböző témákban (filmek, színészek, együttesek 

stb.) 

 dalszövegek feldolgozása, nyelvi érdekességek felfedezése 

 olvasási verseny az osztályon belül 

 naplóírás / e-mail írása németül 

 választott könnyített olvasmány feldolgozása 

 közösen választott dal, képregény, film, könyv órai feldolgozása 

 csoportchat: közös online csoport létrehozása 

TÉMAKÖR: Wissenserwerb, Wissensvermittlung 

JAVASOLT ÓRASZÁM: óraszám: 20 óra 

Tanulási eredmények (követelmények) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz vé-

gére: 

 egyénileg vagy társaival együttműködve, szóban, részben szóban vagy írásban projekt-

munkát, kiselőadást készít, s ezeket IKT-eszközök segítségével is meg tudja valósítani; 

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy ko-

operatív munkaformákban; 

 hallgat az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket elektronikus, digitális csa-

tornákon, tanórán kívül is, szórakozásra vagy ismeretszerzésre; 

 a nyomtatott vagy digitális alapú írott szöveget felhasználja szórakozásra és ismeret-

szerzésre, 

 rövid, egyszerű, ismert nyelvi eszközökből álló kiselőadást tart változatos feladatok 

kapcsán, hagyományos vagy digitális alapú vizuális eszközök támogatásával; 

 néhány szóból vagy mondatból álló jegyzetet készít írott szöveg alapján; 

 a tanórán kívüli, akár játékos nyelvtanulási lehetőségeket felismeri és törekszik azokat 

kihasználni; 



 találkozik életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi ismeretterjesztő tartal-

makkal; 

 felhasználja a célnyelvet ismeretszerzésre; 

 felhasználja a célnyelvet tudásmegosztásra. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Információ megosztása az ismert nyelvi eszközökkel német nyelven 

 A tanult témákhoz kapcsolódó releváns német nyelvű információ megszerzése, tudatos 

felhasználása 

Javasolt tevékenységek: 

 projektmunka, kiselőadás, internetes kutatómunka: saját, választott témából scrapbook, 

poszter készítése, prezentáció 

 

9. évfolyam 

Heti 4 óra 

Összesen: 148 óra 

Beérkezéskor a nyelvi szint: A2 

Kimeneti szint: A2+ 

Dolgozatírás: 4 óra 

Nyelvi funkciók: 

 öröm kifejezése (Ich freue mich, dass ... / Es freut mich, dass ...) 

 sajnálat kifejezése (Es tut mir leid!) 

 elégedettség / elégedetlenség kifejezése (Es ist prima! / Schade, dass ...) 

 csodálkozás kifejezése (Oh, das ist aber ... ! / Das kann doch nicht wahr sein!) 

 remény kifejezése (Ich hoffe, du kannst kommen!) 

 bánat / bosszúság kifejezése (Schade, dass... / Das ist aber schlimm!) 

 szándék, terv kifejezése (Ich will / werde schnell abwaschen.) 

 elvárás kifejezése (Ich soll pünktlich zu Hause sein.) 



 bizonyosság, bizonytalanság kifejezése (Ich weiß es genau. Ich weiß nicht, ob es wir-

klich regnet oder nicht. Ich bin mir nicht sicher, wann ich zu Hause ankomme.) 

 visszakérdezés kifejezése nem értés esetén (Wie bitte? Können Sie es wiederholen, 

bitte?) 

 felkérés lassúbb, hangosabb beszédre (Kannst du bitte lauter / langsamer sprechen?) 

 bemutatás (Ich möchte Ihnen Herrn Schulze vorstellen.) 

 gratuláció kifejezése és arra reagálás (Ich gratuliere Ihnen zum Geburtstag! Danke, sehr 

nett von Ihnen.) 

 segítség felajánlása, elfogadása (Kann ich Ihnen helfen? Danke, ich schaffe es schon., 

Was kann ich für dich tun? – Danke, es geht schon.) 

 érdeklődés, érdektelenség (Ich interessiere mich für Sport. – Das finde ich langweilig.) 

 elismerés, dicséret és arra reagálás (Das ist toll! Die Torte schmeckt phantastisch. – 

Danke.) 

 közömbösség (Das ist mir egal.) 

 indoklás (Ich kann nicht kommen, weil…) 

 megszólítás, elbúcsúzás hivatalos levélben (Sehr geehrter Herr …./Sehr geehrte Frau 

…, Mit freundlichen Grüßen, Mit herzlichen Grüßen) 

 segítségkérés és arra reagálás (Könntest du mir bitte helfen? Ja, sehr gerne.) 

 engedélykérés és arra reagálás (Darf ich … ? Ja, natürlich. / Ja, es ist erlaubt.) 

Nyelvi elemek, struktúrák: 

 függő beszéd jelen időben (Sie sagte, dass sie heute ins Kino geht.) 

 vonzatos igék (Ich denke viel an den Sommer), névmási határozószók (Woran denkst 

du viel? Ich denke daran, …) 

 modalitás: módbeli segédigék Präteritumban (Er konnte nicht schwimmen. Der Kranke 

durfte nicht aufstehen.),  

 szenvedő szerkezet jelen és múlt időben (Sie werden/wurden vom Flughafen abgeholt. 

Sie sind eingeladen worden.) 

 A mellékmondatok: alanyi mellékmondat (Es freut mich, dass du hier bist.), tárgyi mel-

lékmondat (Ich weiß, dass du viel zu tun hast., Ich weiß nicht, ob er morgen Zeit hat.), 

helyhatározói mellékmondat (Du sollst dort arbeiten, wo du wohnst.), időhatározói mel-

lékmondat egyidejűségre (Als ich Kind war, las ich sehr gerne Märchen.), okhatározói 

mellékmondat (Ich kann an dem Ausflug nicht teilnehmen, weil ich krank bin.) 



 névmások szövegben betöltött funkcionális használata: mutató névmás (dieser, diese, 

dieses, derselbe, dieselbe, dasselbe), vonatkozó névmás (der, die, das)  

 feltételesség jelen időben (Wenn wir Zeit haben, putzen wir die Fenster.), 

 kollokációk, Funktionsverbgefüge (eine Reise machen, zur Verfügung stehen 

Az egyes témakörök tanulási eredményeként a tanuló: 

 az adott tématartományban megért összetettebb célnyelvi szöveget; 

 az adott tématartományban létrehoz összetettebb célnyelvi szöveget; 

 az adott tématartományban életkorának megfelelő interakciót folytat. 

Témakörök 

TÉMAKÖR: Themen und Situationen im persönlichen Bereich: Verwandtschaftsbezie-

hungen, Lebensstil, Mensch und Gesellschaft 

JAVASOLT ÓRASZÁM: óraszám: 32 óra 

Tanulási eredmények (követelmények) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz vé-

gére: 

 beszámol saját élményen, tapasztalaton alapuló vagy elképzelt eseményről a cselek-

mény, a körülmények, az érzések és gondolatok ismert nyelvi eszközökkel történő jel-

lemzésével; 

 leír összetettebb cselekvéssort, történetet, személyes élményeket, elvontabb témákban; 

 megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó hangzó szöveg lényegi tartalmát; 

 megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó összefüggő 

hangzó szöveget, és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 

 megérti és értelmezi az összefüggéseket az ajánlott tématartományokhoz kapcsolódó 

összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

 a társalgást fenntartja, törekszik mások bevonására, és szükség esetén lezárja azt, akár 

ismeretlen beszélgetőtárs esetében is; 

 előkészület nélkül részt tud venni személyes jellegű, vagy érdeklődési körének megfe-

lelő ismert témáról folytatott társalgásban;  

 a tématartományhoz kapcsolódó kép alapján kifejti gondolatait, véleményét és érzéseit; 



 a tanult nyelvi funkciókat és nyelvi eszköztárát életkorának megfelelő helyzetekben al-

kalmazza; 

 digitális eszközökön és csatornákon keresztül is alkot szöveget szóban és írásban; 

 szóban és írásban átad nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi tartalmakat valós nyelvi 

interakciók során; 

 a társalgásba aktívan, kezdeményezően és egyre magabiztosabban bekapcsolódik az ér-

deklődési körébe tartozó témák esetén a személyes tématartományon belül; 

 a mindennapi élet különböző területein, a kommunikációs helyzetek széles körében tesz 

fel releváns kérdéseket információszerzés céljából, és válaszol megfelelő módon a 

hozzá intézett célnyelvi kérdésekre; 

 véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót foly-

tat; 

 véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót foly-

tat; 

 mondanivalóját kifejezi kevésbé ismerős helyzetekben is, nyelvi eszközök széles köré-

nek használatával; 

 információt vagy véleményt közlő és kérő, összefüggő feljegyzéseket, üzeneteket ír. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Bekannte, 

Familienmitglieder, Freunde, berühmte Personen, Vorbilder 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: unmittel-

bare und weitere Umgebung, Freizeitorte, Arbeitsplätze 

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Teile des Ha-

uses/der Wohnung, Einrichtung, Gebrauchsgegenstände, Kleider und Accessoires  

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Feste, 

Schul- und Familienfeiern, Sportarten, Sportereignisse  

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Hob-

bys, Freizeitaktivitäten, Haushalts –und Gartenarbeiten, Tagesablauf, Gewohnheiten, 

Plätze zum Essen (zu Hause, Kantine, Restaurants), tägliche Aufgaben,  

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: größerer 

Familienkreis, soziale Beziehungen, Kleider und Mode, positive und negative Charak-

terzüge 



 Személyes élethez tartozó információk átadása  

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók használata 

 Interakció a személyes tématartományban 

Javasolt tevékenységek: 

 csoportos projekt (plakát készítése): a sport fontossága 

o projekt (egyéni): családfa készítése, képekkel, szóbeli prezentációval  

o közeli és távoli rokonok 

o kedvenc rokonaim - miért? 

o névadási szokások a családon belül  

o érdekes családi történetek a múltból 

o jövőképem (plakát, prezentáció) 

o példaképem, ill. egy híres ember élete 

 internetes kutatómunka és csoportos projekt – családok a DACHL országaiban 

o különbségek, hasonlóságok 

o a mai kor családtípusai 

o szerepek a családon belül 

 vitafórum  

o pl. tinédzserek helyzete a családban 

 szerepjáték:  

o telefonos beszélgetések különböző szakemberekkel 

 prezentáció készítése:  

o családi ünnepek, hasonlóságok, különbségek (No, Mo) 

TÉMAKÖR: Öffentliches Leben, Unterhaltung 

JAVASOLT ÓRASZÁM: óraszám: 30 óra 

Tanulási eredmények (követelmények) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz vé-

gére: 

 megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó hangzó szöveg lényegi tartalmát; 

 célzottan keresi az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket tanórán kívül is, 

ismeretszerzésre és szórakozásra; 



 megérti az összefüggéseket az ajánlott tématartományokhoz kapcsolódó összefüggő, 

akár autentikus írott szövegekben; 

 digitális eszközöket és felületeket is használ a célnyelven ismeretszerzésre és szórako-

zásra; 

 kiszűr konkrét információkat nyelvi szintjének megfelelő szövegből, és azokat össze-

kapcsolja egyéb ismereteivel; 

 írásban röviden indokolja érzéseit, gondolatait, véleményét napi tapasztalataihoz kap-

csolódó témákban; 

 összefoglalja ismert témában nyomtatott vagy digitális alapú ifjúsági tartalmak lényegét 

röviden és érthetően; 

 megérti és a tématartományhoz kapcsolódó összefüggő hangzó szöveget;  

 információt vagy véleményt közlő és kérő, összefüggő feljegyzéseket, üzeneteket ír; 

 nyelvtanulási céljai érdekében él a valós nyelvhasználati lehetőségekkel. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: An-

gestellte in sozialen Institutionen 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: kulturelle 

Institutionen, Restaurants, Hotels, berühmte Orte im In- und Ausland 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Ver-

waltung, Wegbeschreibung, Auskunft geben 

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: kulturelle 

Veranstaltungen, Unterhaltungsmöglichkeiten 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Hobbies, 

Unterhaltung, Kultur, Dientleistungen 

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmak megismerése: 

Freizeitaktivitäten, Unterhaltungsmöglichkeiten, Hobbys, Kunst und kulturelle Ereig-

nisse und Veranstaltungen, Konzerte, Sport, Lesen, Computerspiele, Medien, Apps 

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő német nyelvű akár irodalmi szövegek, filmek 

felhasználása szórakozás és játékos nyelvtanulás céljára 

Javasolt tevékenységek: 

 vitakészség fejlesztése:  

o vidéki-városi élet előnyei és hátrányai 



o az olvasás szerepe a 21. században 

o ’mozik’ – kellenek még? 

o Klasszikus zene = a régmúlt pop zenéje? 

 íráskészség fejlesztése:  

 brossúrák, adatlapok kitöltése,  

 plakátok, szórólapok, hirdetések készítése 

 csoportos projektmunka (prezentáció, plakát készítése):  

o szórakozási lehetőségek lakóhelyeden 

 kutatómunka 

o hazai fesztiválok bemutatása, értékelése 

o kiállítások, érdekes múzeumok bemutatása 

 projektmunka 

o mi szórakoztatta nagyszüleinket/szüleinket?  

o mi szórakoztat minket? 

 egy német nyelvű – korosztályi érdeklődésnek megfelelő – film megtekintése, megbe-

szélése 

 egy rövid német nyelvű novella órai feldolgozása 

TÉMAKÖR: Bezüge zur Zielsprache und zum Sprachenlernen 

JAVASOLT ÓRASZÁM: óraszám: 20 óra 

Tanulási eredmények (követelmények) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz vé-

gére: 

 beazonosít nyelvtanulási célokat és ismeri az ezekhez tartozó nyelvtanulási és nyelv-

használati stratégiákat;  

 nyelvtanulási céljai érdekében tudatosabban foglalkozik a célnyelvvel; 

 céljai eléréséhez társaival párban és csoportban is együttműködik; 

 céljai eléréséhez önszabályozóan is dolgozik; 

 ismert témákban a szövegösszefüggés alapján kikövetkezteti az ismeretlen szavak je-

lentését, megérti az ismeretlen szavakat is tartalmazó mondat jelentését; 

 félreértéshez vezető hibáit kijavítja, ha beszédpartnere jelzi a problémát;  



 a kommunikáció megszakadása esetén más stratégiát alkalmazva újrakezdi a mondan-

dóját; 

 a társalgás vagy eszmecsere menetének fenntartásához alkalmazza a rendelkezésére álló 

nyelvi és stratégiai eszközöket; 

 nem értés esetén tudja tisztázni a tartalmat; 

 a tanult kifejezések alkalmazásával és a tanult nyelvi szokások követésével céljainak 

megfelelő érzéseket és beszédszándékokat fejez ki; 

 digitális eszközökön és csatornákon keresztül is folytat célnyelvi interakciót az ismert 

nyelvi eszközök segítségével; 

 digitális eszközökön és csatornákon keresztül is megérti az ismert témához kapcsolódó 

írott vagy hallott szövegeket; 

 használja a nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiákat nyelvtudása fenntartására és 

fejlesztésére; 

 társaival a kooperatív munkaformákban és a projektfeladatok megoldása során is törek-

szik a célnyelvi kommunikációra; 

 kreatív, változatos műfajú szövegeket alkot szóban, kooperatív munkaformákban; 

 törekszik releváns digitális tartalmak használatára beszédkészségének, szókincsének és 

kiejtésének továbbfejlesztése céljából; 

 használ kiemelést, hangsúlyozást, helyesbítést; 

 összekapcsolja a mondatokat megfelelő kötőszavakkal, így követhető leírást ad vagy 

nem kronológiai sorrendben lévő eseményeket is elbeszél; 

 a szövegek létrehozásához nyomtatott vagy digitális segédeszközt, szótárt használ; 

 alkalmazza a célnyelvi normához illeszkedő kiejtést, beszédtempót és intonációt; 

 digitális eszközöket és felületeket is használ nyelvtudása fejlesztésére; 

 megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó írott – akár egyszerűbb irodalmi – 

szöveg tartalmát; 

 a szövegkörnyezet alapján kikövetkezteti a szövegben előforduló ismeretlen szavak je-

lentését; 

 egy összetettebb nyelvi feladat, projekt végéig tartó célokat tűz ki magának; 

 nyelvtanulási céljai érdekében használja a tanórán kívüli nyelvtanulási lehetőségeket; 

 kikövetkezteti a szövegben megjelenő elvontabb nyelvi elemek jelentését az ajánlott 

tématartományokhoz kapcsolódó témákban; 

 nyelvi haladását fel tudja mérni; 



 hibáit az esetek többségében is tudja javítani. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Sprachkön-

nen und Sprachkenntnisse, Sprachlernstrategien, Sprachen  

 A célnyelvre jellemző standardhoz közelítő kiejtés használata  

 Nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák egyre tudatosabb alkalmazása 

Javasolt tevékenységek 

 gyakorló feladatok készítése (akár online is) az osztálytársak részére  

 nyelvtani, szókincsfejlesztő játékok készítése és játszása az órán 

 internetes kutatás és beszámoló   

o a dialektusokról 

o kedvenc pop dalom érdekes szófordulatai 

 olvasásértés fejlesztése: ismeretlen szavak jelentésének kikövetkeztetése 

 ’Osztálykönyvtár’ 

o évente egy-két könnyített olvasmány elolvasása, egyéni értékelése  

 íráskészség fejesztése 

o német nyelvű hirdetőtábla az osztályban az aktuális hírekkel/felhívásokkal né-

metül 

TÉMAKÖR: Interkulturelle und landeskundliche Themen 

JAVASOLT ÓRASZÁM: óraszám: 16 óra 

Tanulási eredmények (követelmények) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz vé-

gére: 

 alkalmazza a célnyelvi kultúráról megszerzett ismereteit informális kommunikációjá-

ban; 

 ismeri és keresi a főbb hasonlóságokat és különbségeket saját anyanyelvi és a célnyelvi 

közösség szokásai, értékei, attitűdjei és meggyőződései között; 

 felismeri a legfőbb hasonlóságokat és különbségeket az ismert nyelvi változatok között; 

 tájékozott a célnyelvi országok jellemzőiben és kulturális sajátosságaiban; 



 a célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemeket magabiztosan használja. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Célnyelvi kulturális szokások, jellemzők ismerete: Bräuche und Traditionen 

 Célnyelvi országok országismereti jellemzőinek ismerete: Leute und Kultur, Traditio-

nen, typische Wahrzeichen, Küche, regionale Sprache, Sehenswürdigkeiten Geschichte 

 A célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemek alkalmazása 

 Célnyelvi kultúráról egyszerű információk átadása 

 Egyszerű interakció a célnyelvi kultúráról 

Javasolt tevékenységek: 

 projektmunka 

o a hagyományok ápolása Magyarországon és a DACHL országokban 

o a népviselet szerepe hazánkban és a DACHL országokban 

 internetes kutatómunka 

o a karácsonyfa eredete és elterjedése 

 prezentáció 

o a karácsony ünneplése a világ országaiban 

 játék 

o leírás készítése/receptek – magyar vagy német/osztrák/svájci specialitás 

 kritika írása egy étteremről, kulturális programról az iskolai/osztály újságba 

 vita 

TÉMAKÖR: Fächerübergreifende Themen und Situationen  

JAVASOLT ÓRASZÁM: óraszám: 20 óra 

Tanulási eredmények (követelmények) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz vé-

gére: 

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy ko-

operatív munkaformában; 

 egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást 

tart önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 



 kiszűr konkrét információkat nyelvi szintjének megfelelő szövegből, és azokat össze-

kapcsolja egyéb ismereteivel; 

 használ célnyelvi elemeket más tudásterületen megcélzott tartalmakból. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Tanult szavak, szókapcsolatok használata célnyelven a témakörre jellemző, életkornak 

és érdeklődésnek megfelelő tartalmakból 

 Információszerzés célnyelven egyéb tanulásterületi tartalmakban 

Javasolt tevékenységek: 

 projektmunka (egyéni) 

o szókincsgyűjtés a kedvenc tantárgyam bemutatásához 

o egy magyar tudós/író/költő/történelmi hős életének ismertetése 

 (papíralapú vagy online) poszter vagy kiselőadás készítése bármely más tudásterület 

témaköreiről 

 vitafórum 

o melyik tantárgyat hogyan hasznosíthatjuk a felnőtt életben? 

o kell-e a mindennapos testnevelés? 

o kell-e könyvet olvasnia a 21. század fiataljának? 

 játék 

o szavak gyűjtése és elhelyezése a különböző tantárgyak oszlopai alá – kié a leg-

hosszabb lista? 

TÉMAKÖR: Aktuelle Themen 

JAVASOLT ÓRASZÁM: óraszám: 10 óra 

Tanulási eredmények (követelmények) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz vé-

gére: 

 használja a célnyelvet életkorának és nyelvi szintjének megfelelő aktuális témákban és 

a hozzájuk tartozó szituációkban; 

 megérti a célnyelvi, életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi hí-

rek, események lényegét. 



Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírekre és esemé-

nyekre vonatkozó alapvető szókincs megértése és használata célnyelven 

 Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírek és esemé-

nyek értelmezése és tájékozódásra való alkalmazása célnyelven 

 Életkornak és érdeklődésnek megfelelő német nyelvű hazai és nemzetközi aktuális hírek 

és események alkalmazása ismeretszerzésre, szórakozásra. 

Javasolt tevékenységek: 

 újság készítése, rövid cikkek írása az aktuális témákban 

 videók megtekintése  

o hírműsorok  

o aktuális eseményekről szóló tudósítások 

o riportok 

 szerepjáték 

o ’néma’ videókhoz szövegkészítés és eljátszás 

o TV interjúkészítés egy híres emberrel (pl. sportolóval)  

 internetes kutatómunka 

 egy aktuális esemény előzményeiről, részletesebb információkról 

 nyelvi/stilisztikai tudatosítás = az újságnyelv 

o a szalagcímek nyelvezete 

TÉMAKÖR: Wissenserwerb, Wissensvermittlung  

JAVASOLT ÓRASZÁM: óraszám: 16 óra 

Tanulási eredmények (követelmények) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz vé-

gére: 

 összefüggő, papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önál-

lóan vagy kooperatív munkaformában; 

 egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást 

tart önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 



 szóban átad nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi tartalmakat valós nyelvi interakciók 

során; 

 környezetének kulturális értékeit célnyelven közvetíti; 

 írásban közvetít célnyelvi tartalmakat valós nyelvi interakciót igénylő helyzetekben; 

 digitális eszközöket és felületeket is használ a célnyelven ismeretszerzésre és szórako-

zásra; 

 összefoglal és lejegyzetel, írásban közvetít nyelvi szintjének megfelelő, rövid olvasott 

vagy hallott szövegeket; 

 nyelvtanulási céljai érdekében használja a tanórán kívüli nyelvtanulási lehetőségeket; 

 nyelvtanulási céljai érdekében él a valós nyelvhasználati lehetőségekkel. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A tanult témákhoz kapcsolódó német nyelvű információ megszerzése 

 Információ megosztása német nyelven 

Javasolt tevékenységek: 

 projektmunka (egyéni vagy csoportos) 

o prezentáció/hangfelvétel/videófelvétel készítése különböző témákban és ezek 

bemutatása az osztálynak 

o kedvenc témák feldolgozása posztereken – majd ezek kiállítása az osztályban 

o német nyelvű filmek, programok ismertetése a németes faliújságon írásban 

 projektmunka osztályszinten: magazin készítése a tanulók írásaiból (történetek, versek, 

kutatási eredmények, beszámolók stb.)  

 

10. évfolyam 

Heti 4 óra 

Összesen: 148 óra 

Beérkezéskor a nyelvi szint: A2 

Kimeneti szint: B1 

Dolgozatírás: 4 óra (1x dupla óra) 

Nyelvi funkciók: 



 öröm kifejezése (Ich freue mich, dass ... / Es freut mich, dass ...) 

 sajnálat kifejezése (Es tut mir leid!) 

 elégedettség / elégedetlenség kifejezése (Es ist prima! / Schade, dass ...) 

 csodálkozás kifejezése (Oh, das ist aber ... ! / Das kann doch nicht wahr sein!) 

 remény kifejezése (Ich hoffe, du kannst kommen!) 

 bánat / bosszúság kifejezése (Schade, dass... / Das ist aber schlimm!) 

 ígéret kifejezése (Ich mache das schon!) 

 szándék, terv kifejezése (Ich will / werde schnell abwaschen.) 

 elismerés és dicséret kifejezése és arra reagálás (Das ist toll! Die Torte schmeckt phan-

tastisch. Danke.) 

 ítélet, kritika kifejezése (Blödsinn! Das ist nicht richtig/wahr) 

 elvárás kifejezése (Ich soll pünktlich zu Hause sein.) 

 bizonyosság, bizonytalanság kifejezése (Ich weiß es genau. Ich weiß nicht, ob es wir-

klich regnet oder nicht. Ich bin mir nicht sicher, wann ich zu Hause ankomme.) 

 események leírása (Zuerst erreichten wir den Berg, dann stiegen wir hoch, und zum 

Schluss besichtigten wir die Burg.) 

 visszakérdezés kifejezése nem értés esetén (Wie bitte? Können Sie es wiederholen, 

bitte?) 

 felkérés lassúbb, hangosabb beszédre (Kannst du bitte lauter / langsamer sprechen?) 

 bemutatás (Ich möchte Ihnen Herrn Schulze vorstellen.) 

 gratuláció kifejezése és arra reagálás (Ich gratuliere Ihnen zum Geburtstag! Danke, sehr 

nett von Ihnen.) 

 együttérzés és arra reagálás (Es tut mir Leid für dich. Danke.) 

 hála kifejezése (Wir sind Ihnen sehr dankbar dafür, dass Sie uns geholfen haben.) 

 félelem kifejezése (Ich habe Angst, dass er es vergessen hat.) 

 egyetértés, egyet nem értés kifejezése (Ich bin der gleichen Meinung. Ich bin anderer 

Meinung.) 

 véleménykérés kifejezése (Sind Sie damit einverstande, dass… 

 ellenvetés kifejezése és visszautasítása (Sie haben Recht, aber… / Das stimmt zwar, 

aber ...) 

 szemrehányás kifejezése (Konntest du wirklich nicht früher kommen?!) 

 emlékezés, nem emlékezés kifejezése (Ich erinnere mich (nicht) daran, dass/ob/wie…) 



 reklamálás (Entschuldigung, ich habe ein Problem mit .... / Ich möchte mich über ... 

beschweren.) 

 tanácskérés és -adás, ajánlattétel kifejezése (Was sagst du dazu? Ich schlage dir vor, …) 

 segítség felajánlása, elfogadása (Kann ich Ihnen helfen? Danke, ich schaffe es schon., 

Was kann ich für dich tun? – Danke, es geht schon.) 

 beszélgetési szándék jelzése, félbeszakítás (Dabei fällt mir ein, …/Darf ich hier hinzufü-

gen, …) 

 megerősítés kifejezése (Ja, aber natürlich. Völlig recht.) 

 körülírás, példa megnevezése (Das ist also ein Gegenstand, der ...) 

 érdeklődés, érdektelenség (Ich interessiere mich für Sport. – Das finde ich langweilig.) 

 elismerés, dicséret és arra reagálás (Das ist toll! Die Torte schmeckt phantastisch. – 

Danke.) 

 közömbösség (Das ist mir egal.) 

 indoklás (Ich kann nicht kommen, weil…) 

 szóbeli üdvözletküldés (Liebe Grüße an Ihre Frau.) 

 megszólítás, elbúcsúzás hivatalos levélben (Sehr geehrter Herr …./Sehr geehrte Frau 

…, Mit freundlichen Grüßen, Mit herzlichen Grüßen) 

 beszédszándék jelzése beszélgetés közben (Ich möchte etwas hinzufügen.) 

 elemek összekapcsolása szóban (Zuerst, dann, danach, schließlich) 

 mondandó összefoglalása (Insgesamt, zusammenfassend) 

 beszélgetés lezárása (Danke für das Gespräch.) 

 segítségkérés és arra reagálás (Könntest du mir bitte helfen? Ja, sehr gerne.) 

 engedélykérés és arra reagálás (Darf ich … ? Ja, natürlich. / Ja, es ist erlaubt.) 

 feltételezés, kétely kifejezése (Ich vermute…., Ich weiß nicht, ob ….) 

 magyarázat kifejezése (Wir funktioniert es? Es funktioniert mit Strom., Wozu braucht 

man dieses Programm? Das braucht man zum Lernen.) 

 bánat, elkeseredés kifejezése (Das ist wirklich traurig zu hören., Ich bin enttäuscht.) 

Nyelvi elemek, struktúrák: 

 személytelenség (Es ist warm. Es schneit.) 

 függő beszéd jelen időben (Sie sagte, dass sie heute ins Kino geht.) 

 vonzatos igék (Ich denke viel an den Sommer), névmási határozószók (Woran denkst 

du viel? Ich denke daran, …) 



 főnévként használt melléknév (der Bekannte, ein Bekannter, der Verwandte, ein Ver-

wandter), melléknévi igenév (der Reisende, der Angestellte) 

 modalitás: módbeli segédigék Präteritumban (Er konnte nicht schwimmen. Der Kranke 

durfte nicht aufstehen.), brauchen zu + Inf. (Heute brauchst du nicht mitzukommen.) 

 műveltetés jelen időben és első múltban: lassen (Wir lassen / ließen unser Auto repari-

eren.) 

 szenvedő szerkezet jelen és múlt időben (Sie werden/wurden vom Flughafen abgeholt. 

Sie sind eingeladen worden.) 

 zu + Inf. szerkezet (Es ist schön, hier zu sein.) 

 mellékmondatok: alanyi mellékmondat (Es freut mich, dass du hier bist.), tárgyi mel-

lékmondat (Ich weiß, dass du viel zu tun hast., Ich weiß nicht, ob er morgen Zeit hat.), 

helyhatározói mellékmondat (Du sollst dort arbeiten, wo du wohnst.), időhatározói mel-

lékmondat egyidejűségre (Als ich Kind war, las ich sehr gerne Märchen.) és elő- és 

utóidejűségre (Nachdem Liza die Hausaufgabe gemacht hatte, kochte sie einen Tee.) 

vonatkozóan, okhatározói mellékmondat (Ich kann an dem Ausflug nicht teilnehmen, 

weil ich krank bin.), célhatározói mellékmondat (Ich bin ins Kino gekommen, um mir 

den neuen Film anzuschauen.), vonatkozó mellékmondat (Ich mag dieses Lied, das du 

singst.)  

 névmások szövegben betöltött funkcionális használata: mutató névmás (dieser, diese, 

dieses, derselbe, dieselbe, dasselbe), vonatkozó névmás (der, die, das)  

 feltételesség jelen időben (Wenn wir Zeit haben, putzen wir die Fenster.), wäre, hätte, 

würde (Was würden Sie tun, wenn sie eine Million hätten?), módbeli segédigék feltéte-

les módban (könnte, müsste stb.) 

 kollokációk, Funktionsverbgefüge (eine Reise machen, zur Verfügung stehen 

Az egyes témakörök tanulási eredményeként a tanuló: 

 az adott tématartományban megért összetettebb célnyelvi szöveget; 

 az adott tématartományban létrehoz összetettebb célnyelvi szöveget; 

 az adott tématartományban életkorának megfelelő interakciót folytat. 

Témakörök 

TÉMAKÖR: Themen und Situationen im persönlichen Bereich: Verwandtschaftsbezie-

hungen, Lebensstil, Mensch und Gesellschaft 



JAVASOLT ÓRASZÁM: óraszám: 22 óra 

Tanulási eredmények (követelmények) 

 A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 beszámol saját élményen, tapasztalaton alapuló vagy elképzelt eseményről a cselek-

mény, a körülmények, az érzések és gondolatok ismert nyelvi eszközökkel történő jel-

lemzésével; 

 leír összetettebb cselekvéssort, történetet, személyes élményeket, elvontabb témákban; 

 megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó hangzó szöveg lényegi tartalmát; 

 megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó összefüggő 

hangzó szöveget, és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 

 megérti és értelmezi az összefüggéseket az ajánlott tématartományokhoz kapcsolódó 

összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

 a társalgást fenntartja, törekszik mások bevonására, és szükség esetén lezárja azt, akár 

ismeretlen beszélgetőtárs esetében is; 

 előkészület nélkül részt tud venni személyes jellegű, vagy érdeklődési körének megfe-

lelő ismert témáról folytatott társalgásban;  

 a tématartományhoz kapcsolódó kép alapján kifejti gondolatait, véleményét és érzéseit; 

 a tanult nyelvi funkciókat és nyelvi eszköztárát életkorának megfelelő helyzetekben al-

kalmazza; 

 digitális eszközökön és csatornákon keresztül is alkot szöveget szóban és írásban; 

 szóban és írásban átad nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi tartalmakat valós nyelvi 

interakciók során; 

 a társalgásba aktívan, kezdeményezően és egyre magabiztosabban bekapcsolódik az ér-

deklődési körébe tartozó témák esetén a személyes tématartományon belül; 

 a mindennapi élet különböző területein, a kommunikációs helyzetek széles körében tesz 

fel releváns kérdéseket információszerzés céljából, és válaszol megfelelő módon a 

hozzá intézett célnyelvi kérdésekre; 

 véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót foly-

tat; 

 véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót foly-

tat; 



 mondanivalóját kifejezi kevésbé ismerős helyzetekben is, nyelvi eszközök széles köré-

nek használatával; 

 információt vagy véleményt közlő és kérő, összefüggő feljegyzéseket, üzeneteket ír. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Bekannte, 

Familienmitglieder, Freunde, berühmte Personen, Vorbilder, medizinisches Fachperso-

nal 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: unmittel-

bare und weitere Umgebung, Freizeitorte, Arbeitsplätze, Institutionen im Gesundheits-

wesen, Persönliche Dienstleistungen 

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Teile des Ha-

uses/der Wohnung, Einrichtung, Gebrauchsgegenstände, grundlegende Gegenstände 

zur Behandlung von Krankheiten und um fit zu bleiben, Kleider und Accessoires  

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Feste, 

Schul- und Familienfeiern, Sportarten, Sportereignisse, Krankheiten  

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Hob-

bys, Freizeitaktivitäten, Haushalts –und Gartenarbeiten, Tagesablauf, Gewohnheiten, 

gesunde Ernährung, Plätze zum Essen (zu Hause, Kantine, Restaurants), fit bleiben, 

zum Arzt gehen, tägliche Aufgaben,  

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: größerer 

Familienkreis, soziale Beziehungen, Kleider und Mode, häufige Krankheiten und Ver-

letzungen, medizinische Behandlung, Heilmittel zu Hause, positive und negative Cha-

rakterzüge Wohlstand, Lebensphasen, Zukunftspläne, persönliche Erfolge und Misser-

folge, Jungsein, Frauenrolle-Männerrolle  

 Személyes élethez tartozó információk átadása  

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók használata 

 Interakció a személyes tématartományban 

Javasolt tevékenységek: 

 csoportos projekt (plakát készítése): a sport fontossága, egészséges életvitel 

 kutatómunka: házi gyógymódok, házi praktikák 

 projekt (egyéni): családfa készítése, képekkel, szóbeli prezentációval  

 közeli és távoli rokonok 



 kedvenc rokonaim - miért? 

 névadási szokások a családon belül  

 érdekes családi történetek a múltból 

 jövőképem (plakát, prezentáció) 

 példaképem, ill. egy híres ember élete 

 internetes kutatómunka és csoportos projekt – családok a DACHL országaiban 

o különbségek, hasonlóságok 

o a mai kor családtípusai 

o szerepek a családon belül 

o a fiatal és az idős családtagok helyzete a különböző országokban 

o a felnőtté válás hivatalos ideje a különböző országokban – miért más-más? 

 vitafórum  

o pl. tinédzserek helyzete a családban 

 szerepjáték:  

o pl. az orvosnál, a fodrásznál, a postán 

o telefonos beszélgetések különböző szakemberekkel 

 prezentáció készítése:  

o családi ünnepek a német és magyar családoknál – hasonlóságok és különbségek 

 közvélemény kutatás:  

o hobbik, érdeklődési körök 

TÉMAKÖR: Themen und Situationen im Bereich der Umgebung und Umwelt 

JAVASOLT ÓRASZÁM: óraszám: 20 óra 

Tanulási eredmények (követelmények) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz vé-

gére: 

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy ko-

operatív munkaformában; 

 megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó összefüggő 

hangzó szöveget, és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 



 véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót foly-

tat; 

 véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót foly-

tat; 

 egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást 

tart önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

 összefüggően, érthetően és nagyrészt folyékonyan beszél az adott tématartományhoz 

tartozó és az érettségi témákban a tanult nyelvi eszközökkel, felkészülést követően; 

 összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést kö-

vetően, az érettségi témakörök közül szabadon választott témában, IKT-eszközökkel 

támogatva mondanivalóját; 

 értelmezi a számára ismerős, elvontabb tartalmú szövegekben megjelenő ismeretlen 

nyelvi elemeket; 

 megérti és értelmezi az összefüggéseket az ajánlott tématartományokhoz kapcsolódó 

összefüggő, akár autentikus írott szövegekben. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Tiere, 

Pflanzen Personen im Dienste des Umweltschutzes 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Natur, Zu-

hause, Städte, auf dem Lande geografische Orte, Weltall, die Erde 

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Naturka-

tastrophen, Umweltschutz-Kampagne 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Umweltschutz, Tierschutz, Haustiere halten, Bodenschätze schützen, soziales Engage-

ment 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Na-

turphänomene, Erhaltung der Natur, Nachhaltigkeit, Wiederverwertung und Wiederver-

wendung, Wetter und Klima, Jahreszeiten 

 A környezeti és természeti tématartományhoz tartozó információk átadása 

 Interakció a környezettel és természettel kapcsolatos tématartományban 

Javasolt tevékenységek: 

 csoportos projektmunka (plakát, prezentáció készítése): 



o a vidék és a város összehasonlítása  

o kérdőív készítése, közös kiértékelése: „Sind Sie ein Ökotyp?” 

o interjú készítése: „Was tust du für die Umwelt?” 

o kisfilm megtekintése célnyelven: pl: természeti katasztrófák, környezetvédelem, 

újrahasznosítás 

 internetes kutatás:  

o veszélyeztetett állatok 

o eltűnő növények 

o nemzeti parkok a célnyelvi országokban és Magyarországon 

o a tengerek szennyezése - műanyagszigetek a tengerben 

 kiselőadás készítése:  

o veszélyben a Földünk 

o a klímaváltozás jelenlegi és lehetséges hatásai 

o a nemzeti parkok és állatkertek feladatai 

o mennyire egészséges lakóhelyem környezete? 

 vitafórum:  

o hasznosak-e az állatkertek? 

o jó-e kutyát tartani lakótelepi lakásban? 

TÉMAKÖR: Themen und Situationen im Bereich der Schule und Ausbildung 

JAVASOLT ÓRASZÁM: óraszám: 10 óra 

Tanulási eredmények (követelmények) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz vé-

gére: 

 értelmezi a szintjének megfelelő célnyelvi, komplexebb tanári magyarázatokat a nyelv-

órákon; 

 a tématartományhoz kapcsolódó kép alapján kifejti gondolatait, véleményét és érzéseit;  

 részt vesz a változatos szóbeli interakciót és kognitív kihívást igénylő nyelvórai tevé-

kenységekben; 

 egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást 

tart önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

 a megfelelő szövegtípusok jellegzetességeit követi; 



 kreatív, változatos műfajú szövegeket alkot szóban, kooperatív munkaformákban; 

 megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó hangzó szöveg lényegi tartalmát; 

 alkalmazza a hangzó szövegből nyert információt feladatok megoldása során; 

 alkalmazza az írott szövegből nyert információt feladatok megoldása során; 

 véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót foly-

tat; 

 véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót foly-

tat; 

 összefoglal és lejegyzetel, írásban közvetít rövid olvasott vagy hallott szövegeket; 

 visszaad tankönyvi vagy más tanult szöveget, elbeszélést, nagyrészt folyamatos és ért-

hető történetmeséléssel, a cselekményt logikusan összefűzve; 

 váratlan, előre nem kiszámítható eseményekre, jelenségekre és történésekre jellemzően 

célnyelvi eszközökkel is reagál tanórai szituációkban. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: An-

gestellte in der Schule 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Bildung-

sinstitutionen, Teile des Schulgebäudes  

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Mittel des 

Lernens in und außerhalb der Schule 

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Feste in 

der Schule, Schultraditionen, Ereignisse, Programme und Möglichkeiten des Sprachen-

lernens/der Sprachverwendung außerhalb der Schule  

 A témakörre jellemző ismeretek, összehasonlítások célnyelven: Schulsystem in Ungarn 

und in den DACHL-Ländern 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Ler-

nen, Verwendung von Fremdsprachen außerhalb der Schule, Gemeinschaftsprog-

ramme, Traditionspflege 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Schul-

fächer, Wissen, Ziele mit dem Sprachenlernen, verschiedene Wege des Lernens 

 Részvétel tanórai nyelvi fejlesztő tevékenységekben 



 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő írott és hangzó szöveg felhasználása a nyelvi 

fejlesztő tevékenységek során 

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő szöveg létrehozása írásban és szóban a nyelvi 

fejlesztő tevékenységek során 

Javasolt tevékenységek: 

 szerepjátékok: 

o konfliktus az iskolában, osztályban (osztálytárssal, tanárral) 

o különböző foglalkozások bemutatása 

o ’Álomszakmám’ 

 egyéni kutatás és képes beszámoló: 

o régi és új iskolám összehasonlítása - történetük, híres tanáraik 

o a magyarországi és a németországi iskolarendszer összehasonlítása 

 csoportmunka / projekt:  

o egy osztályprogram megtervezése 

o ’Az ideális iskola’ jellemzői 

o kisfilm készítése: „Unsere Schule” 

 internetes kutatómunka: képes beszámolók 

o érdekes iskolák a célnyelvi országokban és hazánkban 

 vitafórum: 

o hasznos-e az iskolai egyenruha?  

o jó dolog-e a bentlakásos iskola? 

o milyen a jó tanár? 

 íráskészség fejlesztése:  

o beszámoló írása egy iskolai eseményről az iskolai újság részére 

o e-mail írása egy angliai barátomnak a sok házifeladatról  

TÉMAKÖR: Reisen und Urlaub, Tourismus 

JAVASOLT ÓRASZÁM: óraszám: 16 óra 

Tanulási eredmények (követelmények) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz vé-

gére: 



 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy ko-

operatív munkaformában; 

 megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó összefüggő 

hangzó szöveget, és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 

 véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót foly-

tat; 

 véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót foly-

tat; 

 egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást 

tart önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

 összefüggően, érthetően és nagyrészt folyékonyan beszél az adott tématartományhoz 

tartozó témákban a tanult nyelvi eszközökkel, felkészülést követően; 

 összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, szabadon vá-

lasztott témában, IKT-eszközökkel támogatva mondanivalóját; 

 megérti és értelmezi az összefüggéseket az ajánlott tématartományokhoz kapcsolódó 

összefüggő, akár autentikus írott szövegekben. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Touristen 

und Reiseleiter, Dienstleistungspersonal 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Unterkun-

ftsmöglichkeiten, Reiseziele, Sehenswürdigkeiten, Touristenattraktionen öffentliche 

Dienstleistungsbetriebe in Ungarn und im Ausland 

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Denkmäler, 

Ausstellungen, Reisedokumente, Verkehrsmittel, Gegenstände beim Reisen, Unter-

lagen, Eintrittskarten, Prospekte  

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Feste und 

Feiertage in Ungarn und im Ausland 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Vor-

bereitung und Planung einer Reise, Stadtrundfahrt Stadtführung 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Einzelreise 

und Gruppenreise, kulturelle Unterschiede Währungen, Wirkung des Tourismus auf 

Menschen und Wirtschaft 



 Az utazás és turizmus tématartományhoz tartozó egyszerű információk átadása 

 Interakció az utazás és turizmus tématartományban 

Javasolt tevékenységek: 

 projektmunka egyénileg, párban vagy csoportban:  

o híres helyek, épületek bemutatása a DACHL országokban 

o híres helyek, épületek bemutatása Magyarországon 

o lakóhelyünk turisztikai nevezetességeinek bemutatása célnyelven  

o ’Álomnyaralásom’ részletes megtervezése 

o felkészülés egy külföldi útra (utazási előkészületek listája) 

 internetes kutatás 

o érdekes, szokatlan szállások 

o különleges utazási lehetőségek, járművek a nagyvilágban 

 játék: Találd ki, melyik nevezetességről beszélek!  

 felmérés készítése az osztályban: 

o ki melyik országot szeretné megismerni? - Melyik a legnépszerűbb célpont? 

o ki hol szeretne nyaralni? (tengerpart? Balaton? hegyvidék? stb.) 

 szituációs játék  

o szállásfoglalás/bejelentkezés/ügyintézés 

o ’Én vagyok az idegenvezető – az osztály a turistacsoport’ 

 panaszlevél és/vagy kritika írása: egy hotelről, szórakozóhelyről 

 vitafórum 

o egyéni vagy társasutazás? 

o üdülés vagy aktív nyaralás? 

 kérdőív készítése, elemzése: „Bist du abenteuerlustig?” 

 Plauderstube: irányított kérdések segítségével 

TÉMAKÖR: Öffentliches Leben, Unterhaltung 

JAVASOLT ÓRASZÁM: óraszám: 10 óra 

Tanulási eredmények (követelmények) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz vé-

gére: 



 megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó hangzó szöveg lényegi tartalmát; 

 célzottan keresi az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket tanórán kívül is, 

ismeretszerzésre és szórakozásra; 

 megérti és értelmezi az összefüggéseket az ajánlott tématartományokhoz kapcsolódó 

összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

 digitális eszközöket és felületeket is használ a célnyelven ismeretszerzésre és szórako-

zásra; 

 kiszűr konkrét információkat nyelvi szintjének megfelelő szövegből, és azokat össze-

kapcsolja egyéb ismereteivel; 

 írásban röviden indokolja érzéseit, gondolatait, véleményét már elvontabb témákban; 

 összefoglalja ismert témában nyomtatott vagy digitális alapú ifjúsági tartalmak lényegét 

röviden és érthetően; 

 megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó összefüggő 

hangzó szöveget;  

 egyre szélesebb körű témákban, nyelvi kommunikációt igénylő helyzetekben interak-

ciót folytat megfelelő módon, felhasználva általános és nyelvi háttértudását, ismereteit, 

alkalmazkodva a társadalmi normákhoz; 

 információt vagy véleményt közlő és kérő, összefüggő feljegyzéseket, üzeneteket ír; 

 nyelvtanulási céljai érdekében él a valós nyelvhasználati lehetőségekkel. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: An-

gestellte in sozialen Institutionen 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: kulturelle 

Institutionen, Restaurants, Hotels, berühmte Orte im In- und Ausland 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Ver-

waltung, Wegbeschreibung, Auskunft geben 

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: kulturelle 

Veranstaltungen, Unterhaltungsmöglichkeiten 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Hobbies, 

Unterhaltung, Kultur, Dientleistungen 



 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmak megismerése: 

Freizeitaktivitäten, Unterhaltungsmöglichkeiten, Hobbys, Kunst und kulturelle Ereig-

nisse und Veranstaltungen, Konzerte, Sport, Lesen, Computerspiele, Medien, Apps 

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő német nyelvű akár irodalmi szövegek, filmek 

felhasználása szórakozás és játékos nyelvtanulás céljára 

 A közéleti tématartományhoz tartozó egyszerű információk átadása, cseréje 

 Interakció a közéleti tématartományban 

Javasolt tevékenységek: 

 vitakészség fejlesztése:  

o vidéki-városi élet előnyei és hátrányai 

o az olvasás szerepe a 21. században 

o ’mozik’ – kellenek még? 

o Klasszikus zene = a régmúlt pop zenéje? 

 íráskészség fejlesztése:  

o brossúrák, adatlapok kitöltése,  

o film/könyvajánló brossúra készítése 

o plakátok, szórólapok, hirdetések készítése 

 csoportos projektmunka (prezentáció, plakát készítése):  

o szórakozási lehetőségek lakóhelyeden 

o a média szerepe a mai korban 

 kutatómunka 

o külföldi kulturális események megismerése, bemutatása 

o hazai fesztiválok bemutatása, értékelése 

o kiállítások, érdekes múzeumok bemutatása 

 projektmunka 

o mi szórakoztatta nagyszüleinket/szüleinket?  

o mi szórakoztat minket? 

 egy német nyelvű – korosztályi érdeklődésnek megfelelő – film megtekintése, megbe-

szélése 

 egy rövid német nyelvű novella órai feldolgozása 

TÉMAKÖR: Bezüge zur Zielsprache und zum Sprachenlernen 



JAVASOLT ÓRASZÁM: óraszám: 10 óra 

Tanulási eredmények (követelmények) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz vé-

gére: 

 beazonosít nyelvtanulási célokat és ismeri az ezekhez tartozó nyelvtanulási és nyelv-

használati stratégiákat;  

 nyelvtanulási céljai érdekében tudatosabban foglalkozik a célnyelvvel; 

 céljai eléréséhez társaival párban és csoportban is együttműködik; 

 céljai eléréséhez önszabályozóan is dolgozik; 

 használ önértékelési módokat nyelvtudása felmérésére; 

 egyre tudatosabban használja az ön-, tanári, vagy társai értékelését nyelvtudása fenntar-

tására és fejlesztésére; 

 körülírással közvetíti a jelentéstartalmat, ha a megfelelő szót nem ismeri;  

 ismert témákban a szövegösszefüggés alapján kikövetkezteti az ismeretlen szavak je-

lentését, megérti az ismeretlen szavakat is tartalmazó mondat jelentését; 

 félreértéshez vezető hibáit kijavítja, ha beszédpartnere jelzi a problémát;  

 a kommunikáció megszakadása esetén más stratégiát alkalmazva újrakezdi a mondan-

dóját; 

 a társalgás vagy eszmecsere menetének fenntartásához alkalmazza a rendelkezésére álló 

nyelvi és stratégiai eszközöket; 

 nem értés esetén tudja tisztázni a tartalmat; 

 a tanult kifejezések alkalmazásával és a tanult nyelvi szokások követésével céljainak 

megfelelő érzéseket és beszédszándékokat fejez ki; 

 digitális eszközökön és csatornákon keresztül is folytat célnyelvi interakciót az ismert 

nyelvi eszközök segítségével; 

 digitális eszközökön és csatornákon keresztül is megérti az ismert témához kapcsolódó 

írott vagy hallott szövegeket; 

 használja a nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiákat nyelvtudása fenntartására és 

fejlesztésére; 

 hibáiból levont következtetéseire többnyire épít nyelvtudása fejlesztése érdekében; 

 megfogalmaz hosszú távú nyelvtanulási célokat saját maga számára; 



 társaival a kooperatív munkaformákban és a projektfeladatok megoldása során is törek-

szik a célnyelvi kommunikációra; 

 kreatív, változatos műfajú szövegeket alkot szóban, kooperatív munkaformákban; 

 törekszik releváns digitális tartalmak használatára beszédkészségének, szókincsének és 

kiejtésének továbbfejlesztése céljából; 

 használ kiemelést, hangsúlyozást, helyesbítést; 

 összekapcsolja a mondatokat megfelelő kötőszavakkal, így követhető leírást ad vagy 

nem kronológiai sorrendben lévő eseményeket is elbeszél; 

 a szövegek létrehozásához nyomtatott vagy digitális segédeszközt, szótárt használ; 

 alkalmazza a célnyelvi normához illeszkedő kiejtést, beszédtempót és intonációt; 

 digitális eszközöket és felületeket is magabiztosan használ nyelvtudása fejlesztésére; 

 megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó írott – akár egyszerűbb irodalmi – 

szöveg tartalmát; 

 a szövegkörnyezet alapján kikövetkezteti a szövegben előforduló ismeretlen szavak je-

lentését; 

 egy összetettebb nyelvi feladat, projekt végéig tartó célokat tűz ki magának; 

 nyelvtanulási céljai érdekében használja a tanórán kívüli nyelvtanulási lehetőségeket; 

 kikövetkezteti a szövegben megjelenő elvontabb nyelvi elemek jelentését az ajánlott 

tématartományokhoz kapcsolódó témákban; 

 nyelvi haladását fel tudja mérni; 

 hibáit az esetek többségében is tudja javítani. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Sprachkön-

nen und Sprachkenntnisse, Sprachlernstrategien, Sprachen, autonomes Lernen,  

 A célnyelvre jellemző standardhoz közelítő kiejtés használata  

 Nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák egyre tudatosabb alkalmazása 

Javasolt tevékenységek 

 gyakorló feladatok készítése (akár online is) az osztálytársak részére  

 nyelvtani, szókincsfejlesztő játékok készítése és játszása az órán 

 internetes kutatás és beszámoló  

o új szavak jelentéséről, eredetéről, szinonímáiról 



o a magyar és a német nyelv eredetéről, a különböző nyelvcsaládokról  

o a dialektusokról 

o kedvenc pop dalom érdekes szófordulatai 

 olvasásértés fejlesztése: ismeretlen szavak jelentésének kikövetkeztetése 

 ’Osztálykönyvtár’ 

o évente egy-két könnyített olvasmány elolvasása, egyéni értékelése, ajánlása  

 íráskészség fejesztése 

o cikkek egy havonta megjelenő német nyelvű osztály ’hírlaphoz’ (pl: LUX’) fel-

használva az aktuális témákhoz végzett kutatómunkákat 

o német nyelvű hirdetőtábla az osztályban az aktuális hírekkel/felhívásokkal né-

metül 

TÉMAKÖR: Interkulturelle und landeskundliche Themen 

JAVASOLT ÓRASZÁM: óraszám: 10 óra 

Tanulási eredmények (követelmények) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz vé-

gére: 

 alkalmazza a célnyelvi kultúráról megszerzett ismereteit informális kommunikációjá-

ban; 

 ismeri és keresi a főbb hasonlóságokat és különbségeket saját anyanyelvi és a célnyelvi 

közösség szokásai, értékei, attitűdjei és meggyőződései között; 

 felismeri a legfőbb hasonlóságokat és különbségeket az ismert nyelvi változatok között; 

 tájékozott a célnyelvi országok jellemzőiben és kulturális sajátosságaiban; 

 a célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemeket magabiztosan használja. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Célnyelvi kulturális szokások, jellemzők ismerete: Bräuche und Traditionen 

 Célnyelvi országok országismereti jellemzőinek ismerete: Leute und Kultur, Traditio-

nen, typische Wahrzeichen, nationale Sportarten, Küche, regionale Sprache, Se-

henswürdigkeiten Kunst, Geschichte 

 A célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemek alkalmazása 

 Célnyelvi kultúráról egyszerű információk átadása 



 Egyszerű interakció a célnyelvi kultúráról 

Javasolt tevékenységek: 

 projektmunka 

o a hagyományok ápolása Magyarországon és a DACHL országokban 

o Mik a legfőbb sportágak a két országban és miért? 

o a népviselet szerepe hazánkban és a DACHL országokban 

 internetes kutatómunka 

o a német himnusz eredete és változásai 

 prezentáció 

o a német-magyar közös történelem egy kiemelkedő eseménye  

 játék 

o leírás készítése/receptek – magyar vagy német/osztrák/svájci specialitás 

o kvíz különböző oszágok étkezési szokásairól 

o kritika írása egy étteremről, kulturális programról az iskolai/osztály újságba 

 vitafórum 

o milyen kulturális meglepetések érhetnek a DACHL országokban? 

TÉMAKÖR: Fächerübergreifende Themen und Situationen  

JAVASOLT ÓRASZÁM: óraszám: 10 óra 

Tanulási eredmények (követelmények) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz vé-

gére: 

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy ko-

operatív munkaformában; 

 egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást 

tart önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

 kiszűr konkrét információkat nyelvi szintjének megfelelő szövegből, és azokat össze-

kapcsolja egyéb ismereteivel; 

 használ célnyelvi elemeket más tudásterületen megcélzott tartalmakból. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 



 Tanult szavak, szókapcsolatok használata célnyelven a témakörre jellemző, életkornak 

és érdeklődésnek megfelelő tartalmakból 

 Információszerzés célnyelven egyéb tanulásterületi tartalmakban 

Javasolt tevékenységek: 

 projektmunka (egyéni) 

o szókincsgyűjtés a kedvenc tantárgyam bemutatásához 

o egy magyar tudós/író/költő/történelmi hős életének ismertetése 

 (papíralapú vagy online) poszter vagy kiselőadás készítése bármely más tudásterület 

témaköreiről 

 vitafórum 

o melyik tantárgyat hogyan hasznosíthatjuk a felnőtt életben? 

o kell-e a mindennapos testnevelés? 

o fontos-e a zene és a tánc? 

o kell-e könyvet olvasnia a 21. század fiataljának? 

o fontos-e az irodalmi művek lefordítása, filmek szinkronizálása? 

 játék 

o szavak gyűjtése és elhelyezése a különböző tantárgyak oszlopai alá – kié a leg-

hosszabb lista? 

o egy történelmi esemény modellezése szerepjátékkal 

TÉMAKÖR: Aktuelle Themen 

JAVASOLT ÓRASZÁM: óraszám: 10 óra 

Tanulási eredmények (követelmények) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz vé-

gére: 

 használja a célnyelvet életkorának és nyelvi szintjének megfelelő aktuális témákban és 

a hozzájuk tartozó szituációkban; 

 megérti a célnyelvi, életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi hí-

rek, események lényegét. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 



 Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírekre és esemé-

nyekre vonatkozó alapvető szókincs megértése és használata célnyelven 

 Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírek és esemé-

nyek értelmezése és tájékozódásra való alkalmazása célnyelven 

 Életkornak és érdeklődésnek megfelelő német nyelvű hazai és nemzetközi aktuális hírek 

és események alkalmazása ismeretszerzésre, szórakozásra. 

Javasolt tevékenységek: 

 vitafórum egy aktuális eseményről 

 újság készítése, rövid cikkek írása az aktuális témákban 

 videók megtekintése  

o hírműsorok  

o aktuális eseményekről szóló tudósítások 

o riportok 

 szerepjáték 

o ’néma’ videókhoz szövegkészítés és eljátszás 

o TV interjúkészítés egy híres emberrel (pl. sportolóval)  

 internetes kutatómunka 

o egy aktuális esemény előzményeiről, részletesebb információkról 

o szókincsfejlesztés a média világához 

 nyelvi/stilisztikai tudatosítás = az újságnyelv 

o a szalagcímek nyelvezete 

o az újságcikkek stílusa, szerkezete 

o különbség egy hír írott és szóbeli megjelenésében  

TÉMAKÖR: Wissenschaft und Technik, Kommunikation 

JAVASOLT ÓRASZÁM: óraszám: 12 óra 

Tanulási eredmények (követelmények) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz vé-

gére: 

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy ko-

operatív munkaformában; 



 megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó összefüggő 

hangzó szöveget, és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 

 véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót foly-

tat; 

 véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót foly-

tat; 

 egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást 

tart önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

 összefüggően, érthetően és nagyrészt folyékonyan beszél az adott tématartományhoz 

tartozó témákban a tanult nyelvi eszközökkel, felkészülést követően; 

 összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést kö-

vetően, szabadon választott témában, IKT-eszközökkel támogatva mondanivalóját; 

 értelmezi a számára ismerős, elvontabb tartalmú szövegekben megjelenő ismeretlen 

nyelvi elemeket; 

 megérti és értelmezi a lényeget az ajánlott tématartományokhoz kapcsolódó összefüggő, 

akár autentikus írott szövegekben. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Technik im 

Haushalt, Handy, Computer, Internet 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Nutzung der Technologie im Alltag, im Studium oder in der Arbeit  

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Internet, 

soziale Netzwerke 

 Egyszerű információ átadása a tudomány és technika tématartományban 

 Egyszerű interakció a tudomány és technika tématartományban 

Javasolt tevékenységek: 

 kiselőadás: Én és az okostelefonom 

 csoportos projektmunka: A világ internet nélkül 

 projektmunka (csoportban): Milyen technikai újítások fogják segíteni a jövőben…  

o a közlekedést? 

o a házimunkát?  

o az oktatást? 



o a kommunikációt? 

 internetes kutatómunka és prezentáció 

o a világ legfontosabb találmányai 

o a kommunkáció fejlődése az utóbbi 20 évben 

o a tudományos élet „fáklyavivői” a történelem folyamán  

 vitafórum  

o az internet jövője 

o mire jó a virtuális valóság?  

o haladás-e minden változás? 

o a közösségi média előnyei és hátrányai 

TÉMAKÖR: Wissenserwerb, Wissensvermittlung  

JAVASOLT ÓRASZÁM: óraszám: 13 óra 

Tanulási eredmények (követelmények) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz vé-

gére: 

 összefüggő, papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önál-

lóan vagy kooperatív munkaformában; 

 egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást 

tart önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

 szóban átad nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi tartalmakat valós nyelvi interakciók 

során; 

 környezetének kulturális értékeit célnyelven közvetíti; 

 írásban közvetít célnyelvi tartalmakat valós nyelvi interakciót igénylő helyzetekben; 

 digitális eszközöket és felületeket is használ a célnyelven ismeretszerzésre és szórako-

zásra; 

 összefoglal és lejegyzetel, írásban közvetít nyelvi szintjének megfelelő, rövid olvasott 

vagy hallott szövegeket; 

 nyelvtanulási céljai érdekében használja a tanórán kívüli nyelvtanulási lehetőségeket; 

 nyelvtanulási céljai érdekében él a valós nyelvhasználati lehetőségekkel. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 



 A tanult témákhoz kapcsolódó német nyelvű információ megszerzése 

 Információ megosztása német nyelven 

Javasolt tevékenységek: 

 projektmunka (egyéni vagy csoportos) 

o prezentáció/hangfelvétel/videófelvétel készítése különböző témákban és ezek 

bemutatása az osztálynak 

o kedvenc témák feldolgozása posztereken – majd ezek kiállítása az osztályban 

o német nyelvű filmek, programok ismertetése a németes faliújságon írásban 

 projektmunka osztályszinten: magazin készítése a tanulók írásaiból (történetek, versek, 

kutatási eredmények, beszámolók stb.)  

 

11. évfolyam 

Heti 4 óra 

Összesen: 148 óra 

Beérkezéskor a nyelvi szint: B1 

Kimeneti szint: B1+ 

Dolgozatírás: 4 óra (1x dupla óra) 

Nyelvi funkciók: 

 álláspont, vélemény kifejezése (Ich vertrete die Meinung / den Standpunkt, …) 

 érvek felvezetése (Ich halte das für besonders wichtig, weil..., Wenn man bedenkt, 

dass..., Man sollte auf alle Fälle berücksichtigen, dass...) 

 egyetértés mások érveivel (Das finde / glaube / meine ich auch., Da haben Sie Recht.) 

 kétely, bizonytalanság kifejezése (Da bin ich mir nicht sicher. Das bezweifle ich. Sie 

haben teilweise Recht, aber…) 

 mások érveivel való egyet nem értés (Da bin ich ganz anderer Meinung / Ansicht, 

weil..., Dem kann ich nicht zustimmen, weil..., Das kann ich überhaupt nicht 

nachvollziehen, weil...) 



 javaslat (Ich bin dafür, dass..., Ich schlage vor, wir...., Wir könnten vielleicht ..., Was 

halten Sie davon, ...., Ich hätte eine andere Idee., Ich würde einen anderen Vorschlag 

machen.) 

 konklúzió levonása (Alles in allem zeigt sich, dass....) 

 érdeklődés kifejezése (Ich möchte mich danach erkundigen, ..., Könnten Sie mir weitere 

Informationen über ... geben?) 

 hogylét iránti érdeklődés (Was kann ich für dich/Sie tun?) 

 bocsánatkérés értelmezése és annak kifejezése (Entschuldigen Sie bitte…/Verzeihen 

Sie bitte…, kein Problem)  

 érzések kifejezése (ich befürchte, dass…)  

 egymást követő események leírása (zuerst, zweitens, zum Schluss) 

 beszédszándék jelzése beszélgetés közben (Kann/darf ich dich/Sie kurz unterbrechen) 

Nyelvi elemek és struktúrák: 

 feltételes mód (Wenn ich nicht so viel Schokolade äße, wöge ich nicht 70 Kilo/Wenn 

ich nicht so viel Schokolade essen würde, würde ich nicht 70 Kilo wiegen.), feltételes 

mód módbeli segédigével, múlt időben (Jan hätte den Test besser schreiben können, 

wenn er mehr gelernt hätte.) 

 óhajtó és irreális óhajtó mondatok (Wenn ich doch Steven noch einmal sähe! Wenn ich 

bloß nichts gesagt hätte!) 

 mellékmondatok: módhatározói mellékmondat (Er erzählt so spannend, dass alle ihn 

bewundern.), hasonlító mellékmondat (Er sieht so aus, als ob er wieder gesund wäre.), 

következtető mellékmondat (Sie ist weggegangen, ohne dass sie etwas gesagt hätte.), 

megengedő mellékmondat (Obwohl er viele Probleme hat, steht uns immer zur Ver-

fügung.) 

 cselekvőpasszív módbeli segédigékkel jelen és múlt időben (Deine Schrift kann nicht 

gelesen werden./Alle Geschenke konnten schön eingepackt werden 

 főnévi és melléknévi vonzatok (zweifeln an, angewiesen auf) 

 elváló és nem elváló igekötők (Der Schüler hat das unbekannte Wort schön um-

geschrieben. Mein Text gefällt mir nicht, ich umschreibe den ganzen.) 

Az egyes témakörök tanulása eredményeként a tanuló: 

 az adott tématartományban megért összetett, elvontabb, akár anyanyelvűek kommuni-

kációjából születő célnyelvi szöveget; 



 létrehoz összetett, akár elvontabb, a közvetlen vonatkozásokon túlmenő tartalmú cél-

nyelvi szöveget; 

 életkorának megfelelő, a természeteshez közelítő interakciót folytat. 

Témakörök 

TÉMAKÖR: Themen und Situationen im persönlichen Bereich: Verwandtschaftsbezie-

hungen, Lebensstil 

JAVASOLT ÓRASZÁM: óraszám: 20 óra 

Tanulási eredmények (követelmények) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz vé-

gére: 

 beszámol saját élményen, tapasztalaton alapuló, akár az érdeklődési körén túlmutató 

vagy elképzelt személyes eseményről a cselekmény, a körülmények, az érzések és gon-

dolatok ismert nyelvi eszközökkel történő összetettebb, részletes és világos jellemzésé-

vel; 

 a tanult nyelvi elemek segítségével megérti a hangzószöveg lényegét akár anyanyelvi 

beszélők köznyelvi kommunikációjában és számára kevésbé ismert témákban és szitu-

ációkban is; 

 megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó összefüggő 

hangzó szöveget;  

 értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 

 megért szokványos tempóban folyó autentikus szórakoztató és ismeretterjesztő tartal-

makat, változatos csatornákon; 

 megérti és értelmezi a részleteket hosszabb, összetettebb, akár elvontabb témájú írott 

szövegekben; 

 társalgást kezdeményez, a megértést fenntartja, törekszik mások bevonására, és szükség 

esetén lezárja azt a személyes tématartományon belül, akár anyanyelvű beszélgetőtárs 

esetében is; 

 érzelmeit és véleményét szóban, változatos nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról 

interakciót folytat; 



 érzelmeit és véleményét írásban, változatos nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról 

interakciót folytat; 

 a nyelvi funkciókat és nyelvi eszköztárát életkorának megfelelő élethelyzetekben meg-

felelően alkalmazza; 

 mondanivalóját kifejezi kevésbé ismerős helyzetekben is, nyelvi eszközök széles köré-

nek használatával; 

 digitális eszközökön és csatornákon keresztül is alkot szöveget szóban és írásban; 

 szükség esetén eltér az előre elgondoltaktól és mondandóját a beszédpartnerekhez, hall-

gatósághoz igazítja; 

 beszéd- és írásprodukcióját tudatosan megtervezi, hiányosságait igyekszik kompen-

zálni; 

 szóban és írásban, valós nyelvi interakciók során jó nyelvhelyességgel, megfelelő szó-

kinccsel, a természeteshez közelítő szinten vesz részt a személyes tématartományban és 

az idetartozó érettségi témákban. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Bekannte, 

Familienmitglieder, Verwandte, Generationen in der Familie, Liebe, Ehe, Freunde, 

berühmte Personen, Vorbilder, medizinisches Fachpersonal, Gleichberechtigung von 

Mann und Frau, alte und neue Familienmodelle 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: unmittel-

bare und weitere Umgebung, Arbeitsplätze, Institutionen im Gesundheitswesen, 

Wohnorte, Freizeitorte, Persönliche Dienstleistungen  

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Teile des Ha-

uses/der Wohnung, Einrichtung, Gebrauchsgegenstände, grundlegende Gegenstände 

zur Behandlung von Krankheiten und um fit zu bleiben, Kleider und Accessoires  

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Feste (Fa-

milienfeste, Kirchenfeste, Nationalfeste) Schul- und Familienfeiern, Sportarten, Sporte-

reignisse, Krankheiten,  

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Haus-

halts –und Gartenarbeiten, Tagesablauf, Gewohnheiten, gesunde Ernährung, Plätze zum 

Essen (zu Hause, Kantine, Restaurants), fit bleiben, zum Arzt gehen, Hausarbeiten, 

tägliche Aufgaben  



 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: größerer 

Familienkreis, Rollenverteilung in der Familie, Wohlstand, soziale Beziehungen, Klei-

der und Mode, Kleidung als Ausdruck der gesellschaftlichen Zugehörigkeit, Lebens-

phasen, Beziehungen, Zukunftspläne, häufige Krankheiten und Verletzungen, Gesund-

heitswesen (medizinische Behandlung, Heilmittel zu Hause), positive und negative 

Charakterzüge, persönliche Erfolge und Misserfolge, Freundschaft 

 Személyes élethez tartozó összetettebb, akár a közvetlen vonatkozásokon túlmutató in-

formációk átadása 

 A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a személyes té-

matartományban 

Javasolt tevékenységek: 

 internetes kutatás 

o a családok szerepe a különböző társadalmakban (dinasztiák, klánok stb…) 

o milyenek voltak a családok Magyarországon 100 évvel ezelőtt? 

o a nők szerepének változásai az évszázadok folyamán 

o modern családok 

o az orvoslás lehetőségei a régmúltban és ma 

 szerepjáték  

o orvosi ellátás igénybevétele 

o ajándékba kapott ruhanemű/könyv/telefon visszacserélése 

 önálló szövegalkotás 

o az életem 15 év múlva  

o híres személyiségek, mint példaképek 

 vitafórum 

o az egyes családtagok családban betöltött szerepe és feladatai 

o ’A házasságok az égben köttetnek’ 

o vannak-e még családi példaképek? 

o a generációk együttélése: kölcsönös segítség vagy konfliktusforrás? 

o a Mama Hotel lakói 

o hagyományos vagy modern családmodell? 

o piercingek és tetoválások a fiatalok körében 

o ’Egy gyerek nem gyerek?’ 

o valóban „ruha teszi az embert”? 



o hagyományos vagy alternatív gyógyítás? 

o minden biotermék bio? 

o a márkanevek szerepe a társadalomban 

TÉMAKÖR: Öffentliches Leben und Unterhaltung 

JAVASOLT ÓRASZÁM: óraszám: 14 óra 

Tanulási eredmények (követelmények) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz vé-

gére: 

 beszámol az érdeklődési körébe eső közügyekkel, szórakozással kapcsolatos esemény-

ről a cselekmény, a körülmények, az érzések és gondolatok ismert nyelvi eszközökkel 

történő részletes és világos jellemzésével; 

 a tanult nyelvi elemek segítségével megérti a hangzószöveg lényegét számára kevésbé 

ismert témákban és szituációkban is; 

 a tanult nyelvi elemek segítségével megérti a hangzószöveg lényegét anyanyelvi beszé-

lők köznyelvi kommunikációjában; 

 megérti az elvontabb tartalmú hangzószövegek lényegét 

 követi a szokványos tempóban folyó, környezettel kapcsolatos autentikus szórakoztató 

és ismeretterjesztő tartalmakat, változatos csatornákon; 

 megérti a legtöbb televíziós hírműsort; 

 megérti a részleteket hosszabb, összetettebb, akár elvontabb témájú írott szövegekben; 

 megérti az összefüggéseket a közügyekkel, szórakozással kapcsolatos tématartomány-

hoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

 társalgást kezdeményez, a megértést fenntartja, törekszik mások bevonására, és szükség 

esetén lezárja azt szórakozás, illetve információszerzés, -csere céljából, akár anya-

nyelvű beszélgetőtárs esetében is; 

 a közügyekkel, szórakozással kapcsolatos témákban, nyelvi kommunikációt igénylő 

helyzetekben interakciót folytat, felhasználva általános és nyelvi háttértudását, ismere-

teit, alkalmazkodva a társadalmi normákhoz; 

 digitális eszközöket és felületeket is használ a célnyelven ismeretszerzésre és szórako-

zásra; 



 nyelvtanulási céljai érdekében él a valós nyelvhasználati lehetőségekkel; 

 nyelvtanulási céljai érdekében alkalmazza a tanórán kívüli nyelvtanulási lehetőségeket. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: An-

gestellte in sozialen Institutionen 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: kulturelle 

Institutionen, Restaurants, Hotels, berühmte Orte im In- und Ausland 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Ver-

waltung, Wegbeschreibung, Auskunft geben 

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: kulturelle 

Veranstaltungen, Unterhaltungsmöglichkeiten 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Hobbies, 

Unterhaltung, Kultur, Dientleistungen 

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmak alkalmazása: 

Freizeitaktivitäten, Bücher, Filme, Unterhaltungsmöglichkeiten, Hobbys, Kunst, Kon-

zerte, Sport, Lesen, Computerspiele, Medien 

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő német nyelvű szövegek felhasználása szórako-

zás és játékos nyelvtanulás céljára 

 A közügyekkel, szórakozással kapcsolatos tématartományhoz tartozó összetettebb 

 A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a közügyekkel, 

szórakozással kapcsolatos tématartományban 

Javasolt tevékenységek: 

 internetes kutatómunka  

o kulturális események és szórakozási lehetőségek egy kiválasztott célnyelvi/ma-

gyarországi városban 

 szerepjáték  

o útbaigazítás kérése és adása 

 vitafórum 

o az e-könyvek előnyei és hátrányai 

o gyorsétterem vagy házi koszt? 

TÉMAKÖR: Bezüge zur Zielsprache und zum Sprachenlernen 



JAVASOLT ÓRASZÁM: óraszám: 14 óra 

Tanulási eredmények (követelmények) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz vé-

gére: 

 tudatosan használja a nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiákat nyelvtudása fenntar-

tására és fejlesztésére; 

 hiányosságait, hibáit felismeri, azokat egyre hatékonyabban kompenzálja, javítja a ta-

nult stratégiák felhasználásával; 

 céljai eléréséhez önszabályozóan is dolgozik; 

 használ önértékelési módokat nyelvtudása felmérésére; 

 használja az ön-, tanári, vagy társai értékelését nyelvtudása fenntartására és fejleszté-

sére; 

 társaival a kooperatív munkaformákban és a projektfeladatok megoldása során is törek-

szik a célnyelvi kommunikációra; 

 kreatív, változatos műfajú szövegeket alkot szóban, kooperatív munkaformákban; 

 törekszik releváns digitális tartalmak használatára beszédkészségének, szókincsének és 

kiejtésének továbbfejlesztése céljából; 

 a szövegösszefüggés alapján kikövetkezteti az ismeretlen szavak jelentését, megérti az 

ismeretlen szavakat is tartalmazó mondatot; 

 a tanult kifejezések alkalmazásával és a tanult nyelvi szokások követésével érzéseit és 

beszédszándékait világosan és érthetően fejezi ki; 

 a szövegek létrehozásához hatékonyan használ nyomtatott vagy digitális segédeszközt, 

szótárt;  

 digitális eszközökön és csatornákon keresztül is folytat a természeteshez közelítő cél-

nyelvi interakciót az ismert nyelvi eszközök segítségével; 

 digitális eszközökön és csatornákon keresztül is alkalmazza az ismert témához kapcso-

lódó írott vagy hallott szövegeket;  

 alkalmazza a célnyelvi normához közelítő beszédtempót; 

 digitális eszközöket és felületeket is rendszeresen használ nyelvtudása fejlesztésére; 

 felismeri, és jellemző elemeiben megérti a legfőbb nyelvi dialektusok egyes elemeit is 

tartalmazó szóbeli közléseket; 

 hatékonyan alkalmazza a tanult nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiákat; 



 elolvas és értelmez nyelvi szintjének megfelelő irodalmi szövegeket;  

 egy összetettebb nyelvi feladat, projekt végéig tartó célokat tűz ki magának; 

 céljai eléréséhez megtalálja és használja a megfelelő eszközöket, módokat; 

 nyelvi haladását fel tudja mérni és ezt fejlődése szolgálatába állítja; 

 hibáit igyekszik önállóan is javítani; 

 nyelvtanulási céljai érdekében használja a tanórán kívüli nyelvtanulási és nyelvhaszná-

lati lehetőségeket. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Sprachkön-

nen und Sprachkenntnisse, Sprachlernstrategien, Sprachen, Dialekte, autonomes Lernen 

 A célnyelvre jellemző standardnak megfelelő kiejtés használata az ismert nyelvi ele-

mekben 

 A legfőbb célnyelvi dialektusok felismerése 

 Nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák tudatos és hatékony alkalmazása 

Javasolt tevékenységek: 

 interaktív térképek használata  

o ismerkedés célnyelvi dialektusokkal 

 csoportmunka 

o szófelhők készítése az érettségi témakörökhöz 

 prezentáció készítése és bemutatása a külföldi nyelvtanulás pozitív és negatív tapaszta-

latairól 

 egyéni projekt 

o 2-3 könnyített olvasmány elolvasása, olvasónapló írása 

 egy célnyelvű vers fordításával való összehasonlítása 

 vitafórum 

o internetes szótárt vagy papíralapút érdemes használni? 

o a „Denglisch” hatása a német nyelv jövőjére 

TÉMAKÖR: Interkulturelle und landeskundliche Themen 

JAVASOLT ÓRASZÁM: óraszám: 14 óra 

Tanulási eredmények (követelmények) 



A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz vé-

gére: 

 alkalmazza a célnyelvi kultúráról megszerzett ismereteit informális és akár formális 

kommunikációjában; 

 ismeri a célnyelvi országok történelmének és jelenének legfontosabb vonásait; 

 interkulturális ismeretei segítségével társasági szempontból is megfelelő kommuniká-

ciót folytat írásban és szóban; 

 megfogalmaz főbb hasonlóságokat és különbségeket az ismert nyelvi változatok között; 

 alkalmazza a nyelvi változatokról megszerzett ismereteit informális kommunikációjá-

ban; 

 szociokulturális ismeretei (például célnyelvi társadalmi szokások) már lehetővé teszik 

azt, hogy társasági szempontból is megfelelő kommunikációt folytasson; 

 interkulturális tudatosságára építve felismeri a célnyelvi és saját hazájának kultúrája kö-

zötti hasonlóságokat és különbségeket; 

 tájékozott a célnyelvi országok jellemzőiben és kulturális sajátosságaiban; 

 ismeri a célnyelvi és saját hazájának kultúrája közötti hasonlóságokat és különbségeket; 

 tájékozott a célnyelvi országokra jellemző alapvető érintkezési és udvariassági szoká-

sokat illetően; 

 ismertet célnyelven a magyar értékeket; 

 a célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemeket magabiztosan használja. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Célnyelvi kulturális szokások, jellemzők ismerete: Bräuche und Traditionen  

 Célnyelvi országok országismereti jellemzőinek ismerete: Leute und Kultur, Traditio-

nen, typische Wahrzeichen, nationale Sportarten, Küche, regionale Sprache, Se-

henswürdigkeiten, Kunst, Geschichte, Literatur 

 Célnyelvi országok történelmi jellemzőinek ismerete: Das Dritte Reich, BRD, DDR, 

Wende, Mauerfall  

 Célnyelvi országok alapvető érintkezési szabályainak ismerete és alkalmazása (Tschüß, 

sehr geehrte…, Hallo u.s.w) 

 Hazánk legfontosabb történelmi eseményeinek, személyeinek, folyamatainak ismerete 

célnyelven  

 A célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemek alkalmazása 



 Célnyelvi kultúráról információk átadása 

 Hazánk országismereti és egyéb fő jellemzőiről információk átadása 

 Interakció a célnyelvi és hazai kultúráról, országismereti jellemzőkről 

Javasolt tevékenységek: 

 prezentáció készítése és bemutatása  

o Magyarország és Németország/Ausztria történelmének legfontosabb kapcsoló-

dásai 

 projektmunka  

o a DACHL országok rövid történelme 

o a magyar és német/osztrák/svájci történelem kapcsolódási pontjai  

o hagyományok és szokások egy célnyelvi országban  

 internetes kutatómunka  

o magyar receptek német nyelvű interpretálása 

o milyen más nyelvek találhatók a DACHL országokban? 

 egy német nyelvű történelmi film megtekintése  

 vitafórum 

o fontos-e a hagyományok életben tartása? 

o miben hasznos a globalizáció?  

TÉMAKÖR: Fächerübergreifende Themen und Situationen  

JAVASOLT ÓRASZÁM: óraszám: 14 óra 

Tanulási eredmények (követelmények) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz vé-

gére: 

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy ko-

operatív munkaformában; 

 egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást 

tart önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

 ismer más tantárgyi tartalmakat, részinformációkat célnyelven; 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 



 Tanult szavak, szókapcsolatok használata célnyelven a témakörre jellemző, életkornak 

és érdeklődésnek megfelelő tartalmakból 

 Információszerzés célnyelven egyéb tanulásterületi tartalmakban 

Javasolt tevékenységek: 

 egyéni projektmunka 

o a továbbtanuláshoz választott tantárgyam (tantárgyaim) bemutatása 

 vitafórum: a humán vagy a reál műveltség a fontos? 

TÉMAKÖR: Aktuelle Themen 

JAVASOLT ÓRASZÁM: óraszám: 14 óra 

Tanulási eredmények (követelmények) 

 A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 használja a célnyelvet aktuális témákban és a hozzájuk tartozó szituációkban; 

 felhasználja a célnyelvű, legfőbb hazai és nemzetközi híreket ismeretszerzésre és szó-

rakozásra.  

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírekre és esemé-

nyekre vonatkozó szókincs megértése és használata célnyelven 

 Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírek és esemé-

nyek értelmezése és tájékozódásra való alkalmazása célnyelven 

 Életkornak és érdeklődésnek megfelelő német nyelvű hazai és nemzetközi aktuális hírek 

és események alkalmazása ismeretszerzésre, szórakozásra 

Javasolt tevékenységek: 

 pármunka  

o célnyelvi sajtótermékek felkutatása  

o aktuális hírek olvasása 

o az olvasott cikk tartalmának ismertetése és állásfoglalás a benne foglaltakkal 

kapcsolatban 

 osztálymunka 

o német nyelvű híradó rendszeres nézése 



TÉMAKÖR: Wissenschaft und Technik, Kommunikation 

JAVASOLT ÓRASZÁM: óraszám: 14 óra 

Tanulási eredmények (követelmények) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz vé-

gére: 

 összefüggően, világosan és nagyrészt folyékonyan beszél a tudomány és technika téma-

tartományhoz tartozó alapvető témákban; 

 összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést kö-

vetően, az érettségi témakörök közül szabadon választott témában, IKT-eszközökkel 

támogatva mondanivalóját; 

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy ko-

operatív munkaformában; 

 megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket a tudomány és technika téma-

tartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus hangzó szövegekben; 

 megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket a tudomány és technika téma-

tartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

 véleményét szóban megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

 véleményét írásban megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

 véleményét szóban, felkészülés nélkül, a tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és 

arról interakciót folytat. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek  

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Wis-

senschaftler, Forscher, Erfinder, Ingenieure  

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Geräte für 

Alltagsmenschen/Wissenschaftler/IT-Fachleute, (Teile von) IT-Geräten,  

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Messen, 

Konferenzen 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Nutzung der Technologie im Alltag, im Studium oder in der Arbeit, wesentliche Inno-

vationen 



 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Internet, 

soziale Netzwerke, Forschung, Erfindungen 

 A tudomány és technika tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a közvetlen vo-

natkozásokon túlmutató információk átadása 

 A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a tudomány és 

technika tématartományban. 

Javasolt tevékenységek: 

 internetes kutatómunka 

o találmányok 

o a jövő technikái 

 egyéni projekt 

o az autó/repülő története – kik voltak a feltalálók? 

o a jogosítvány megszerzése, az autó részei  

o mit fog tudni a következő telefonom? 

 vitafórum  

o az internet pozitív és negatív oldalai  

o lesz-e az unokámnak telefonja? 

o lehetséges-e még az egyéni feltalálás? 

o az okosház mindent megold? 

TÉMAKÖR: Wirtschaft und Finanzen 

JAVASOLT ÓRASZÁM: óraszám: 14 óra 

Tanulási eredmények (követelmények) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz vé-

gére: 

 összefüggően, világosan és nagyrészt folyékonyan beszél a pénzügyek és gazdaság té-

matartományhoz tartozó és az idevágó érettségi témákban, akár elvontabb tartalmakra 

is kitérve; 

 összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést kö-

vetően, az érettségi témakörök közül szabadon választott témában, IKT-eszközökkel 

támogatva mondanivalóját; 



 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy ko-

operatív munkaformában; 

 megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket a pénzügyek és gazdaság téma-

tartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus hangzó szövegekben; 

 megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket a pénzügyek és gazdaság téma-

tartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

 véleményét írásban megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

 véleményét szóban, felkészülés nélkül, a tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és 

arról interakciót folytat. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Arbeitge-

ber, Arbeitnehmer, Angestellte und Arbeiter  

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: öffentliche 

Dienstleistungsbereiche, Bank, Post, Wechselstube 

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Geld, Bank-

karte, Kreditkarte, Konto, Währungen, Formulare in der Bank, Anzeigen, Werbungen 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Geld 

sparen, Geld überweisen, Geld abheben, Geld ausgeben und verschwenden, Banking, 

online kaufen, Geld wechseln 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Familien-

budget, Geld sparen, ausgeben und verschwenden, Kredite 

 A pénzügyek és gazdaság tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a közvetlen vo-

natkozásokon túlmutató információk átadása 

 A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a pénzügyek és 

gazdaság tématartományban 

Javasolt tevékenységek: 

 egyéni projekt 

o a pénz kialakulása, története 

o az első bankok 

 szerepjáték  

o banki ügyintézés  

o számlanyitás 



o reklamáció online vásárolt termékkel kapcsolatban  

o valutaváltás nyaralás előtt 

 eszmecsere 

o spórolás-költekezés 

o a jövedelem értelmes beosztása 

 kutatómunka (internet, újságcikk) 

o hitelek, állami támogatások 

o a tőzsde története, működése 

 vitafórum 

o ki kezelje a családi kasszát? 

o a munka jutalma a zsebpénz? 

o hitellel kezdődjön a felnőtt élet? 

o a reklámok a mindennapi életünkhöz tartoznak? 

TÉMAKÖR: Arbeitswelt und Karriere 

JAVASOLT ÓRASZÁM: óraszám: 14 óra 

Tanulási eredmények (követelmények) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz vé-

gére: 

 összefüggően, világosan és nagyrészt folyékonyan beszél a karrier és munkavállalás té-

matartományhoz tartozó és az idevágó érettségi témákban, akár elvontabb tartalmakra 

is kitérve; 

 összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést kö-

vetően, az érettségi témakörök közül szabadon választott témában, IKT-eszközökkel 

támogatva mondanivalóját; 

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy ko-

operatív munkaformában; 

 megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket a karrier és munkavállalás té-

matartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus hangzó szövegekben; 

 megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket a karrier és munkavállalás té-

matartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

 véleményét írásban megfogalmazza és arról interakciót folytat; 



 véleményét szóban, felkészülés nélkül, a tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és 

arról interakciót folytat. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Berufe, 

Arbeitgeber, Arbeitnehmer, Kollegen 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Arbeit-

splätze, Büros  

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Gegenstände 

in unterschiedlichen Berufen  

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Vorstel-

lungsgespräch, Besprechungen  

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Pla-

nung, lebenslanges Lernen, Bewerbung um einen Job 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Lebenslauf, 

Berufswahl, Sommerjobs, Schülerjob Arbeitszeiten, Teilzeitjobs, Arbeitslosigkeit, Ar-

beitslosenhilfe, Teamarbeit, individuelle Aufgaben, Kooperation, kritisches Denken, 

Mobilität 

 A karrier és munkavállalás tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a közvetlen vo-

natkozásokon túlmutató információk átadása 

 A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a karrier és mun-

kavállalás tématartományban 

Javasolt tevékenységek: 

 önálló szövegalkotás  

o jelentkezés álláshirdetésre 

o német nyelvű önéletrajz készítése 

 szerepjáték  

o állásinterjú 

o beszégetés egy állásbörzén 

 olvasott szövegértés fejlesztése 

o álláshirdetések böngészése 

o munkaköri leírás értelmezése 

 csoportos projektmunka  



o egy munkahelyi projekt kidolgozása 

o közkedvelt szakmák bemutatása 

 vitafórum 

o nyári munka vagy a jól megérdemelt pihenés? 

o csak az egyetem lehet a cél? 

o létezik ideális munkahely? 

o hazai vagy külföldi munkavállalás?  

TÉMAKÖR: Wissenserwerb und Wissensvermittlung  

JAVASOLT ÓRASZÁM: óraszám: 11 óra 

Tanulási eredmények (követelmények) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz vé-

gére: 

 összetett információkat ad át és cserél; 

 összefüggő, papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önál-

lóan vagy kooperatív munkaformában; 

 egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást 

tart önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

 szóban ad át nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi tartalmakat valós nyelvi interakciók 

során; 

 környezetének kulturális értékeit célnyelven közvetíti; 

 írott szöveget igénylő projektmunkát készít olvasóközönségnek; 

 írásban közvetít célnyelvi tartalmakat valós nyelvi interakciót igénylő helyzetekben; 

 célzottan keresi az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket tanórán kívül is, 

ismeretszerzésre és szórakozásra; 

 digitális eszközöket és felületeket is használ a célnyelven ismeretszerzésre és szórako-

zásra; 

 nyelvtanulási céljai érdekében használja a tanórán kívüli nyelvtanulási lehetőségeket; 

 nyelvtanulási céljai érdekében él a valós nyelvhasználati lehetőségekkel; 

 használ célnyelvi tartalmakat ismeretszerzésre;  

 használ célnyelvi tartalmakat tudásmegosztásra; 



 használ ismeretterjesztő anyagokat nyelvtudása fejlesztésére. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Német nyelvű, akár elvontabb tartalmú információ megszerzése 

 Célnyelvű, akár autentikus anyagok felhasználása ismeretszerzésre, tudásmegosztásra, 

nyelvi fejlesztésre 

Javasolt tevékenységek: 

 idegen nyelvű szócikk írása megadott témában, kutatómunka alapján 

 

12. évfolyam 

Heti 4 óra 

Összesen: 128 óra 

Beérkezéskor a nyelvi szint: B1+ 

Kimeneti szint: B2 

Dolgozatírás: 4 óra (1x dupla óra) 

Nyelvi funkciók: 

 álláspont, vélemény kifejezése (Ich vertrete die Meinung / den Standpunkt, …) 

 érvek felvezetése (Ich halte das für besonders wichtig, weil..., Wenn man bedenkt, 

dass..., Man sollte auf alle Fälle berücksichtigen, dass...) 

 egyetértés mások érveivel (Das finde / glaube / meine ich auch., Da haben Sie Recht.) 

 kétely, bizonytalanság kifejezése (Da bin ich mir nicht sicher. Das bezweifle ich. Sie 

haben teilweise Recht, aber…) 

 mások érveivel való egyet nem értés (Da bin ich ganz anderer Meinung / Ansicht, 

weil..., Dem kann ich nicht zustimmen, weil..., Das kann ich überhaupt nicht 

nachvollziehen, weil...) 

 javaslat (Ich bin dafür, dass..., Ich schlage vor, wir...., Wir könnten vielleicht ..., Was 

halten Sie davon, ...., Ich hätte eine andere Idee., Ich würde einen anderen Vorschlag 

machen.) 

 konklúzió levonása (Alles in allem zeigt sich, dass....) 



 statisztikai adatok elemzése grafikon, diagramm segítségével (Aus dem Schaubild geht 

hervor, … An letzer Stelle steht …) 

 reklamáció, panasz kifejezése (Hiermit möchte ich mich wegen der von Ihnen organisi-

erten Reise beschweren.) 

 érdeklődés kifejezése (Ich möchte mich danach erkundigen, ..., Könnten Sie mir weitere 

Informationen über ... geben?) 

 hogylét iránti érdeklődés (Was kann ich für dich/Sie tun?) 

 bocsánatkérés értelmezése és annak kifejezése (Entschuldigen Sie bitte…/Verzeihen 

Sie bitte…, kein Problem)  

 érzések kifejezése (ich befürchte, dass…)  

 egymást követő események leírása (zuerst, zweitens, zum Schluss) 

 beszédszándék jelzése beszélgetés közben (Kann/darf ich dich/Sie kurz unterbrechen) 

Nyelvi elemek és struktúrák:  

 feltételes mód (Wenn ich nicht so viel Schokolade äße, wöge ich nicht 70 Kilo/Wenn 

ich nicht so viel Schokolade essen würde, würde ich nicht 70 Kilo wiegen.), feltételes 

mód módbeli segédigével, múlt időben (Jan hätte den Test besser schreiben können, 

wenn er mehr gelernt hätte.) 

 óhajtó és irreális óhajtó mondatok (Wenn ich doch Steven noch einmal sähe! Wenn ich 

bloß nichts gesagt hätte!) 

 mellékmondatok: módhatározói mellékmondat (Er erzählt so spannend, dass alle ihn 

bewundern.), hasonlító mellékmondat (Er sieht so aus, als ob er wieder gesund wäre.), 

következtető mellékmondat (Sie ist weggegangen, ohne dass sie etwas gesagt hätte.), 

megengedő mellékmondat (Obwohl er viele Probleme hat, steht uns immer zur Ver-

fügung.) 

 cselekvőpasszív módbeli segédigékkel jelen és múlt időben (Deine Schrift kann nicht 

gelesen werden./Alle Geschenke konnten schön eingepackt werden 

 Állapotpasszív (Die Fenster sind weiß und blau gestrichen.) 

 főnévi és melléknévi vonzatok (zweifeln an, angewiesen auf) 

 folyamatos és beálló melléknévi igenevek (das schreibende Kind, das zu lesende Buch) 

 módbeli segédigék másodlagos jelentése (Der Zug muss in 5 Minuten ankommen. Er 

will den Unfall gesehen haben. 

 elváló és nem elváló igekötők (Der Schüler hat das unbekannte Wort schön um-

geschrieben. Mein Text gefällt mir nicht, ich umschreibe den ganzen.) 



Az egyes témakörök tanulása eredményeként a tanuló: 

 az adott tématartományban megért összetett, elvontabb, akár anyanyelvűek kommuni-

kációjából születő célnyelvi szöveget; 

 létrehoz összetett, akár elvontabb, a közvetlen vonatkozásokon túlmenő tartalmú cél-

nyelvi szöveget; 

 életkorának megfelelő, a természeteshez közelítő interakciót folytat. 

Témakörök 

TÉMAKÖR: Themen und Situationen im Bereich der Umgebung und Umwelt 

JAVASOLT ÓRASZÁM: óraszám: 16 óra 

Tanulási eredmények (követelmények) 

 A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 beszámol akár az érdeklődési körén túlmutató környezeti eseményről a cselekmény, a 

körülmények, az érzések és gondolatok ismert nyelvi eszközökkel történő összetettebb, 

részletes és világos jellemzésével; 

 a tanult nyelvi elemek segítségével megérti a hangzószöveg lényegét akár anyanyelvi 

beszélők köznyelvi kommunikációjában számára kevésbé ismert témákban és szituáci-

ókban is; 

 megérti, értelmezi és összefoglalja az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó 

összefüggő hangzó szöveget, és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 

 megért szokványos tempóban folyó, környezettel kapcsolatos autentikus szórakoztató 

és ismeretterjesztő tartalmakat, változatos csatornákon; 

 megérti és értelmezi a részleteket hosszabb, összetettebb, akár elvontabb témájú írott 

szövegekben; 

 társalgást kezdeményez, a megértést fenntartja, törekszik mások bevonására, és szükség 

esetén lezárja azt a környezeti tématartományon belül, akár anyanyelvű beszélgetőtárs 

esetében is; 

 szükség esetén eltér az előre elgondoltaktól és mondandóját a beszédpartnerekhez, hall-

gatósághoz igazítja; 

 beszéd- és írásprodukcióját tudatosan megtervezi, hiányosságait igyekszik kompen-

zálni; 



 környezeti témákban a kommunikációs helyzetek széles körében hatékonyan ad át és 

cserél információt; 

 érzelmeit, véleményét változatos nyelvi eszközökkel szóban megfogalmazza és arról 

interakciót folytat; 

 érzelmeit, véleményét változatos nyelvi eszközökkel írásban megfogalmazza és arról 

interakciót folytat; 

 digitális eszközökön és csatornákon keresztül is megfelelő nyelvi eszközökkel alkot 

szöveget szóban és írásban; 

 szóban és írásban, valós nyelvi interakciók során jó nyelvhelyességgel, megfelelő szó-

kinccsel, a természeteshez közelítő szinten vesz részt a környezeti tématartományban és 

az idetartozó érettségi témákban; 

 összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést kö-

vetően, az érettségi témakörök közül szabadon választott témában, IKT-eszközökkel 

támogatva mondanivalóját; 

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy ko-

operatív munkaformában; 

 megérti, értelmezi és összefoglalja az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó 

összefüggő hangzó szöveget, és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 

 értelmezi az elvontabb tartalmú szövegekben megjelenő ismeretlen nyelvi elemeket; 

 megérti és értelmezi az összefüggéseket az ajánlott tématartományokhoz kapcsolódó 

összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

 véleményét szóban, változatos nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót 

folytat; 

 véleményét írásban, változatos nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót 

folytat; 

 egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást 

tart önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Tiere, 

Pflanzen, Personen im Dienste des Umweltschutzes 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Natur, Zu-

hause, Städte, auf dem Land, geografische Orte, Kontinente, Weltall, die Erde 



 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Naturka-

tastrophen, Umweltschutz-Kampagne, Möglichkeiten vom Umweltschutz,  

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Umweltschutz, Tierschutz, Haustiere halten, Bodenschätze schützen, soziales Engage-

ment  

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Na-

turphänomene, Erhaltung der Natur, Nachhaltigkeit, Wetter und Klima, Jahreszeiten, 

Wiederverwertung und Wiederverwendung, Ökologisch wohnen, erneuerbare Energien  

 Környezetünkhöz tartozó összetettebb, akár a közvetlen vonatkozásokon túlmutató in-

formációk átadása 

 A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a környezeti té-

matartományban 

Javasolt tevékenységek: 

 kiselőadás német nyelven IKT eszközök segítségével 

o természeti kincsek a lakóhelyemen  

o mindennapi természetvédelem 

 csoportos projektmunka  

o a hulladékújrahasznosítás lehetőségei  

o természetvédő aktivista csoport létrehozása 

 kutatómunka  

o alternatív energiaforrások 

o globális felmelegedés 

o a Föld belső szerkezete, vulkánok, cunamik 

 vitafórum 

o családi ház vagy lakás? ’Az én házam az én váram’ 

o valóban olyan „szuperek” a szupermarketek? 

o miért népszerűek a lakóparkok? 

o a hulladékprobléma megoldható? 

o vidék vagy város? 

o gazdaságosak az új energiaforrások? 

TÉMAKÖR: Reisen und Urlaub, Tourismus 



JAVASOLT ÓRASZÁM: óraszám: 10 óra 

Tanulási eredmények (követelmények) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz vé-

gére: 

 összefüggően, világosan és nagyrészt folyékonyan beszél a nyaralás, utazás, turizmus 

tématartományhoz tartozó és az idevágó érettségi témákban, akár elvontabb tartalmakra 

is kitérve; 

 összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést kö-

vetően, az érettségi témakörök közül szabadon választott témában, IKT-eszközökkel 

támogatva mondanivalóját; 

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy ko-

operatív munkaformában; 

 megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket az ajánlott tématartományokhoz 

kapcsolódó összefüggő, akár autentikus hangzó szövegekben; 

 megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket az ajánlott tématartományokhoz 

kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

 véleményét szóban változatos nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót 

folytat; 

 véleményét írásban változatos nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót 

folytat. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Touristen 

und Reiseleiter, Dienstleistungspersonal 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Unterkun-

ftsmöglichkeiten, Reiseziele, Sehenswürdigkeiten, Touristenattraktionen, öffentliche 

Dienstleistungsbetriebe 

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Sehenswür-

digkeiten, Denkmäler, Ausstellungen, Reisedokumente, Verkehrsmittel, Gegenstände 

beim Reisen, Unterlagen, Eintrittskarten, Prospekte  

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Feste und 

Feiertage in Ungarn und im Ausland, Festivals 



 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Vor-

bereitung und Planung einer Reise, Stadtrundfahrt, Stadtführung  

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Einzelreise 

und Gruppenreise, Währungen, kulturelle Unterschiede, Wirkung des Tourismus auf 

Menschen, Bedeutung des Tourismus auf die Wirtschaft, Neue Tourismuszweige (Well-

ness, Sprachtourismus u.s.w)  

 A nyaralás, utazás, turizmus tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a közvetlen 

vonatkozásokon túlmutató információk átadása 

 A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a nyaralás, uta-

zás, turizmus tématartományban. 

Javasolt tevékenységek: 

 szerepjáték 

o telefonos érdeklődés és szállásfoglalás a nyaralásra 

 önálló projektmunka  

o prospektus összeállítása a lakóhely nevezetességeiről  

o plakátkészítés a saját és egy választott ország kulturális különbségeiről 

 vitafórum  

o a turizmus pozitív és negatív hatásai 

o olcsók-e az olcsó repülőjáratok? 

o szervezett vagy egyéni utazás? 

o valóban olyan vonzó a kempingezés? 

o hagyományos vagy modern turizmus? 

 egy dokumentumfilm megtekintése egy célnyelvi ország nevezetességeiről 

 csoportos projektmunka: film készítése lakóhelyem nevezetességeiről 

 kutatómunka (internet, újságok, statisztikák): az utazás hatása a gazdaságra, társada-

lomra 

TÉMAKÖR: Öffentliches Leben und Unterhaltung 

JAVASOLT ÓRASZÁM: óraszám: 10 óra 

Tanulási eredmények (követelmények) 



A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz vé-

gére: 

 beszámol akár az érdeklődési körén túlmutató közügyekkel, szórakozással kapcsolatos 

eseményről a cselekmény, a körülmények, az érzések és gondolatok ismert nyelvi esz-

közökkel történő összetettebb, részletes és világos jellemzésével; 

 a tanult nyelvi elemek segítségével megérti a hangzószöveg lényegét számára kevésbé 

ismert témákban és szituációkban is; 

 a tanult nyelvi elemek segítségével megérti a hangzószöveg lényegét anyanyelvi beszé-

lők köznyelvi kommunikációjában; 

 megérti az elvontabb tartalmú hangzószövegek lényegét, valamint a beszélők vélemé-

nyét is; 

 megért szokványos tempóban folyó, környezettel kapcsolatos autentikus szórakoztató 

és ismeretterjesztő tartalmakat, változatos csatornákon; 

 megérti és értelmezi a legtöbb televíziós hírműsort; 

 megérti és értelmezi a részleteket hosszabb, összetettebb, akár elvontabb témájú írott 

szövegekben; 

 megérti és értelmezi az összefüggéseket a közügyekkel, szórakozással kapcsolatos té-

matartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

 társalgást kezdeményez, a megértést fenntartja, törekszik mások bevonására, és szükség 

esetén lezárja azt szórakozás, illetve információszerzés, -csere céljából, akár anya-

nyelvű beszélgetőtárs esetében is; 

 a közügyekkel, szórakozással kapcsolatos témákban, nyelvi kommunikációt igénylő 

helyzetekben interakciót folytat a természeteshez közelítő módon, felhasználva általá-

nos és nyelvi háttértudását, ismereteit, alkalmazkodva a társadalmi normákhoz; 

 digitális eszközöket és felületeket is használ a célnyelven ismeretszerzésre és szórako-

zásra; 

 nyelvtanulási céljai érdekében él a valós nyelvhasználati lehetőségekkel; 

 nyelvtanulási céljai érdekében alkalmazza a tanórán kívüli nyelvtanulási lehetőségeket. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: An-

gestellte in sozialen Institutionen 



 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: kulturelle 

Institutionen, Restaurants, Hotels, berühmte Orte im In- und Ausland 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Ver-

waltung, Wegbeschreibung, Auskunft geben 

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: kulturelle 

Veranstaltungen, Unterhaltungsmöglichkeiten 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Hobbies, 

Unterhaltung, Kultur, Dientleistungen 

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmak alkalmazása: 

Freizeitaktivitäten, Bücher, Filme, Unterhaltungsmöglichkeiten, Hobbys, Kunst und 

kulturelle Ereignisse und Veranstaltungen, Konzerte, Sport, Lesen, Computerspiele, 

Medien, Apps 

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő német nyelvű szövegek felhasználása szórako-

zás és játékos nyelvtanulás céljára 

 A közügyekkel, szórakozással kapcsolatos tématartományhoz tartozó összetettebb, akár 

a közvetlen vonatkozásokon túlmutató információk átadása 

 A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a közügyekkel, 

szórakozással kapcsolatos tématartományban 

Javasolt tevékenységek: 

 internetes kutatómunka  

o kulturális események és szórakozási lehetőségek egy kiválasztott célnyelvi/ma-

gyarországi városban 

o egy híres mű és író vagy költő munkásságának bemutatása 

 szerepjáték  

o útbaigazítás kérése és adása 

 vitafórum 

o GPS vagy útbaigazítás? 

o kidobhatjuk már a papír térképeket? 

o az e-könyvek előnyei és hátrányai 

o hobbi- vagy versenysport? 

o gyorsétterem vagy házi koszt? 



TÉMAKÖR: Bezüge zur Zielsprache und zum Sprachenlernen 

JAVASOLT ÓRASZÁM: óraszám: 12 óra 

Tanulási eredmények (követelmények) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz vé-

gére: 

 tudatosan használja a nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiákat nyelvtudása fenntar-

tására és fejlesztésére; 

 hiányosságait, hibáit felismeri, azokat egyre hatékonyabban kompenzálja, javítja a ta-

nult stratégiák felhasználásával; 

 céljai eléréséhez önszabályozóan is dolgozik; 

 használ önértékelési módokat nyelvtudása felmérésére; 

 használja az ön-, tanári, vagy társai értékelését nyelvtudása fenntartására és fejleszté-

sére; 

 társaival a kooperatív munkaformákban és a projektfeladatok megoldása során is törek-

szik a célnyelvi kommunikációra; 

 kreatív, változatos műfajú szövegeket alkot szóban, kooperatív munkaformákban; 

 törekszik releváns digitális tartalmak használatára beszédkészségének, szókincsének és 

kiejtésének továbbfejlesztése céljából; 

 a szövegösszefüggés alapján kikövetkezteti az ismeretlen szavak jelentését, megérti az 

ismeretlen szavakat is tartalmazó mondatot; 

 a tanult kifejezések alkalmazásával és a tanult nyelvi szokások követésével érzéseit és 

beszédszándékait világosan és érthetően fejezi ki; 

 a szövegek létrehozásához hatékonyan használ nyomtatott vagy digitális segédeszközt, 

szótárt;  

 digitális eszközökön és csatornákon keresztül is folytat a természeteshez közelítő cél-

nyelvi interakciót az ismert nyelvi eszközök segítségével; 

 digitális eszközökön és csatornákon keresztül is alkalmazza az ismert témához kapcso-

lódó írott vagy hallott szövegeket;  

 alkalmazza a célnyelvi normához illeszkedő, természeteshez közelítő kiejtést, beszéd-

tempót és intonációt; 

 digitális eszközöket és felületeket is magabiztosan használ nyelvtudása fejlesztésére; 



 megérti a legfőbb nyelvi dialektusok egyes elemeit is tartalmazó szóbeli közléseket; 

 hatékonyan alkalmazza a tanult nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiákat; 

 elolvas és értelmez nyelvi szintjének megfelelő irodalmi szövegeket;  

 egy összetettebb nyelvi feladat, projekt végéig tartó célokat tűz ki magának; 

 céljai eléréséhez megtalálja és használja a megfelelő eszközöket, módokat; 

 nyelvi haladását fel tudja mérni és ezt fejlődése szolgálatába állítja; 

 hibáit általában önállóan is tudja javítani; 

 nyelvtanulási céljai érdekében használja a tanórán kívüli nyelvtanulási és nyelvhaszná-

lati lehetőségeket. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Sprachkön-

nen und Sprachkenntnisse, Sprachlernstrategien, Sprachen, Akzente und Dialekte, au-

tonomes Lernen 

 A célnyelvre jellemző standardnak megfelelő kiejtés használata az ismert nyelvi ele-

mekben 

 A legfőbb célnyelvi dialektusok felismerése 

 Nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák tudatos és hatékony alkalmazása 

Javasolt tevékenységek: 

 interaktív térképek használata  

o ismerkedés célnyelvi dialektusokkal 

o ismerkedés a célnyelvi kiejtési szótárakkal 

 csoportmunka 

o szótári ismeretek alapján idegen nyelvi szócikkelyek írása 

o szófelhők készítése az érettségi témakörökhöz 

 prezentáció készítése és bemutatása a külföldi nyelvtanulás pozitív és negatív tapaszta-

latairól 

o dialektus-szótár készítése 

 egyéni projekt 

o 2-3 könnyített olvasmány elolvasása, olvasónapló írása 

o egy kétnyelvű novella elolvasása és a fordítás értékelése 

 vitafórum 

o miért halványulnak el a dialektusok? 



o internetes szótárt vagy papíralapút érdemes használni? 

o a „Denglisch” hatása a német nyelv jövőjére 

TÉMAKÖR: Interkulturelle und landeskundliche Themen 

JAVASOLT ÓRASZÁM: óraszám: 14 óra 

Tanulási eredmények (követelmények) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz vé-

gére: 

 alkalmazza a célnyelvi kultúráról megszerzett ismereteit informális és akár formális 

kommunikációjában; 

 ismeri a célnyelvi országok történelmének és jelenének legfontosabb vonásait; 

 interkulturális ismeretei segítségével társasági szempontból is megfelelő kommuniká-

ciót folytat írásban és szóban; 

 megfogalmaz főbb hasonlóságokat és különbségeket az ismert nyelvi változatok között; 

 alkalmazza a nyelvi változatokról megszerzett ismereteit informális kommunikációjá-

ban; 

 szociokulturális ismeretei (például célnyelvi társadalmi szokások, testbeszéd) már lehe-

tővé teszik azt, hogy társasági szempontból is megfelelő kommunikációt folytasson; 

 interkulturális tudatosságára építve felismeri a célnyelvi és saját hazájának kultúrája kö-

zötti hasonlóságokat és különbségeket, és a magyar értékek átadására képessé válik; 

 tájékozott a célnyelvi országok jellemzőiben és kulturális sajátosságaiban; 

 ismeri a célnyelvi és saját hazájának kultúrája közötti hasonlóságokat és különbségeket; 

 tájékozott, és alkalmazni is tudja a célnyelvi országokra jellemző alapvető érintkezési 

és udvariassági szokásokat; 

 átadja célnyelven a magyar értékeket; 

 a célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemeket magabiztosan használja. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Célnyelvi kulturális szokások, jellemzők ismerete: Bräuche und Traditionen  

 Célnyelvi országok országismereti jellemzőinek ismerete: Leute und Kultur, Traditio-

nen, typische Wahrzeichen, nationale Sportarten, Küche, regionale Sprache, Se-

henswürdigkeiten, Kunst, Geschichte, Literatur 



 Célnyelvi országok történelmi jellemzőinek ismerete: Das Heilige Römische Reich De-

utscher Nation, Kaiserreich, Das Dritte Reich, BRD, DDR, Wende, Mauerfall  

 Célnyelvi országok alapvető érintkezési szabályainak ismerete és alkalmazása (Tschüß, 

sehr geehrte…, Hallo u.s.w) 

 Hazánk legfontosabb történelmi eseményeinek, személyeinek, folyamatainak ismerete 

célnyelven  

 A célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemek alkalmazása 

 Célnyelvi kultúráról információk átadása 

 Hazánk országismereti és egyéb fő jellemzőiről információk átadása 

 Interakció a célnyelvi és hazai kultúráról, országismereti jellemzőkről 

Javasolt tevékenységek: 

 prezentáció készítése és bemutatása  

o Magyarország és Németország/Ausztria történelmének legfontosabb kapcsoló-

dásai 

 projektmunka  

o Magyarország rövid történelme 

o a DACHL országok rövid történelme 

o a magyar és német/osztrák/svájci történelem kapcsolódási pontjai  

o hagyományok és szokások egy célnyelvi országban  

o mely országokban van magyar nyelvű lakosság, milyen számban? 

 internetes kutatómunka  

 egy célnyelvi ország gasztronómiája  

o magyar receptek német nyelvű interpretálása 

o milyen más nyelvek találhatók a DACHL országokban? 

o egy német nyelvű történelmi film megtekintése  

 vitafórum 

o fontos-e a hagyományok életben tartása? 

o fontos-e a különböző kultúrák megőrzése? 

o miben hasznos a globalizáció?  

TÉMAKÖR: Fächerübergreifende Themen und Situationen  

JAVASOLT ÓRASZÁM: óraszám: 14 óra 



Tanulási eredmények (követelmények) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz vé-

gére: 

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy ko-

operatív munkaformában; 

 egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást 

tart önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

 ismer más tantárgyi tartalmakat, részinformációkat célnyelven; 

 használ célnyelvi elemeket más tudásterületen megcélzott tartalmakból. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Tanult szavak, szókapcsolatok használata célnyelven a témakörre jellemző, életkornak 

és érdeklődésnek megfelelő tartalmakból 

 Információszerzés célnyelven egyéb tanulásterületi tartalmakban 

Javasolt tevékenységek: 

 egyéni projektmunka 

o a továbbtanuláshoz választott tantárgyam (tantárgyaim) bemutatása 

 poszter vagy kiselőadás készítése bármely más tudásterület témaköreiről 

 vitafórum: a humán vagy a reál műveltség a fontos? 

TÉMAKÖR: Aktuelle Themen 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 12 óra 

Tanulási eredmények (követelmények) 

 A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 használja a célnyelvet aktuális témákban és a hozzájuk tartozó szituációkban; 

 felhasználja a célnyelvű, legfőbb hazai és nemzetközi híreket ismeretszerzésre és szó-

rakozásra.  

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírekre és esemé-

nyekre vonatkozó szókincs megértése és használata célnyelven 



 Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírek és esemé-

nyek értelmezése és tájékozódásra való alkalmazása célnyelven 

 Életkornak és érdeklődésnek megfelelő német nyelvű hazai és nemzetközi aktuális hírek 

és események alkalmazása ismeretszerzésre, szórakozásra 

Javasolt tevékenységek: 

 pármunka  

o célnyelvi sajtótermékek felkutatása  

o a német sajtótermékek fajtái 

o német újságcikkek stílusának megismerése – magyar híreket ebben a stílusban 

megjeleníteni 

o aktuális hírek olvasása 

o az olvasott cikk tartalmának ismertetése és állásfoglalás a benne foglaltakkal 

kapcsolatban 

 osztálymunka 

o német nyelvű híradó rendszeres nézése 

o iskolai/osztály hírekből német nyelvű híradó készítése, filmezése 

TÉMAKÖR: Mensch und Gesellschaft, Sucht und Abhängigkeit  

JAVASOLT ÓRASZÁM: óraszám: 14 óra 

Tanulási eredmények (követelmények) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz vé-

gére: 

 összefüggően, világosan és nagyrészt folyékonyan beszél az ember és társadalom téma-

tartományhoz tartozó és az idevágó érettségi témákban, akár elvontabb tartalmakra is 

kitérve; 

 összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést kö-

vetően, az érettségi témakörök közül szabadon választott témában, IKT-eszközökkel 

támogatva mondanivalóját; 

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy ko-

operatív munkaformában; 



 megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket az ember és társadalom téma-

tartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus hangzó szövegekben; 

 megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket az ember és társadalom téma-

tartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

 véleményét írásban megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

 véleményét szóban, felkészülés nélkül, a tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és 

arról interakciót folytat. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Angehö-

rige der Gesellschaft (Teenagers, Erwachsene, ältere Generationen), die Öffentlichkeit, 

Ämter und Behörden, Angestellte im Dienstleistungssektor 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Heimat, 

öffentlicher Raum, Ämter 

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Gegenstände 

des Alltags, Mode und Kleidung 

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Familien-

feste und Veranstaltungen in der Familie, nationale und internationale Veranstaltungen 

bzw. Feiertage 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Einka-

ufen, Dienstleistungen in Anspruch nehmen, alltägliche Angelegenheiten erledigen, 

Teilnahme am Leben einer Gemeinschaft, freiwillige Arbeit, Zivildienst 

 A témakörre jellemző problémák megnevezése célnyelven: Handysucht, Internetab-

hängigkeit 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: grundle-

gende Geschlechterrollen, Toleranz, Freundschaft, Aussehen und Persönlichkeit, indi-

viduelle Unterschiede, Beziehung zwischen Generationen, Verbrechen und Bestrafung, 

Abhängigkeiten-Suchtbehandlungen  

 Az ember és társadalom tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a közvetlen vo-

natkozásokon túlmutató információk átadása 

 A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció az ember és tár-

sadalom tématartományban 

Javasolt tevékenységek: 



 egyéni projekt 

o különböző társadalmi berendezkedések a történelem folyamán 

o hagyományos és jelenlegi férfi/női társadalmi szerepek 

o önkéntesség, társadalmi munka, társadalmi szerepvállalás 

 szerepjáték  

o szolgáltatások igénybevétele 

 önálló szövegalkotás   

o megfigyeléseim a generációk közti különbségekről 

 vitafórum/eszmecsere  

o korunk függőségei (pl: vásárlás, játék, telefon) 

o megszüntethetőek-e a társadalmi különbségek? 

o megszüntethetőek-e az előítéletek?  

TÉMAKÖR: Wissenserwerb und Wissensvermittlung  

JAVASOLT ÓRASZÁM: óraszám: 8 óra 

Tanulási eredmények (követelmények) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz vé-

gére: 

 összetett információkat ad át és cserél; 

 összefüggő, papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önál-

lóan vagy kooperatív munkaformában; 

 egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást 

tart önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

 szóban ad át nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi tartalmakat valós nyelvi interakciók 

során; 

 környezetének kulturális értékeit célnyelven közvetíti; 

 összefoglal és lejegyzetel, írásban közvetít rövid olvasott vagy hallott szövegeket; 

 írott szöveget igénylő projektmunkát készít olvasóközönségnek; 

 írásban közvetít célnyelvi tartalmakat valós nyelvi interakciót igénylő helyzetekben; 

 célzottan keresi az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket tanórán kívül is, 

ismeretszerzésre és szórakozásra; 



 digitális eszközöket és felületeket is használ a célnyelven ismeretszerzésre és szórako-

zásra; 

 nyelvtanulási céljai érdekében használja a tanórán kívüli nyelvtanulási lehetőségeket; 

 nyelvtanulási céljai érdekében él a valós nyelvhasználati lehetőségekkel; 

 használ célnyelvi tartalmakat ismeretszerzésre;  

 használ célnyelvi tartalmakat tudásmegosztásra; 

 használ ismeretterjesztő anyagokat nyelvtudása fejlesztésére. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Német nyelvű, akár elvontabb tartalmú információ megszerzése 

 Akár elvontabb információ megosztása német nyelven 

 Célnyelvű, akár autentikus anyagok felhasználása ismeretszerzésre, tudásmegosztásra, 

nyelvi fejlesztésre 

Javasolt tevékenységek: 

 prezentáció, hangfelvétel, videofelvétel készítése bármely témában 

 idegen nyelvű szócikk írása megadott témában, kutatómunka alapján 

TÉMAKÖR: Vorbereitung auf das Abitur 

JAVASOLT ÓRASZÁM: óraszám: 13 óra 

Tanulási eredmények (követelmények) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz vé-

gére: 

 a tématartományhoz kapcsolódó kép alapján kifejti gondolatait, véleményét és érzéseit; 

 alkalmazza a formális és informális regiszterhez köthető sajátosságokat; 

 a megfelelő szövegtípusok jellegzetességeit követi; 

 megold változatos írásbeli feladatokat szövegszinten; 

 összefüggő szövegeket ír önállóan, akár elvontabb témákban; 

 megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó hangzó szöveg lényegi tartalmát; 

 megérti a hangzó szövegben megjelenő összetettebb részinformációkat; 

 megérti és értelmezi az írott szövegben megjelenő összetettebb részinformációkat; 

 informális és életkorának megfelelő formális írásos üzeneteket ír, digitális felületen is; 



 aktívan, kezdeményezően és magabiztosan vesz részt a változatos szóbeli interakciót és 

kognitív kihívást igénylő nyelvórai tevékenységekben; 

 véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót foly-

tat; 

 véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót foly-

tat; 

 szóbeli és írásbeli közlései során változatos nyelvi struktúrákat használ; 

 megértést nehezítő hibáit önállóan javítani tudja; 

 egyre szélesebb körű témákban, nyelvi kommunikációt igénylő helyzetekben interak-

ciót folytat megfelelő módon, felhasználva általános és nyelvi háttértudását, ismereteit, 

alkalmazkodva a társadalmi normákhoz; 

 nyelvi produkciójában és recepciójában önállóságot mutat, és egyre kevesebb korlát 

akadályozza; 

 egyre változatosabb, hosszabb, összetettebb és elvontabb szövegeket, tartalmakat értel-

mez és használ; 

 közép- és emelt szintű nyelvi érettségi szóbeli feladatokat old meg; 

 közép- és emelt szintű nyelvi érettségi írásbeli feladatokat old meg; 

 az ismert nyelvi elemeket vizsgahelyzetben is használja; 

 az első idegen nyelvből sikeres érettségit tesz legalább középszinten. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 közép- és emelt szintű nyelvi érettségi feladatok megoldása 

 a szóbeli érettségi témaköreinek gyakorlása és egyéni szempontokból történő átgondo-

lása 

 a folyamatos beszéd és gondolatkifejtés gyakorlása 

 az emelt szintű érettségire készülők differenciált segítése  

Javasolt tevékenységek: 

 vizsgafeladatok gyakorlása 

 vizsgaszituációk gyakorlása 

 szókincsfejlesztés az érettségi témakörökben 

 vélemény összefüggő kifejtése spontán felmerülő, érettségihez kapcsolódó témakörök-

ben 



 viták az emelt szintű érettségi vizsga témaköreiben 

 megadott szószámú szöveg írása az emelt szintű érettségi vizsga témaköreihez kapcso-

lódóan 

 

  



NÉGYÉVFOLYAMOS KÉPZÉS, ELSŐ IDEGEN NYELV 

9. évfolyam 

Heti 4 óra 

Összesen: 148 óra 

Beérkezéskor a nyelvi szint: A2 

A gimnáziumba érkezett tanulók az általános iskolából tanterv szerint A1 szintű tudással érkez-

nek. A tapasztalat azonban még mindig azt mutatja, hogy csoportonként több tanuló ennél ala-

csonyabb szintű tudással érkezik. A kötelezőhöz képest magasabb óraszám a 9. évfolyamon a 

lemaradás felszámolásához szükséges. Emiatt különösen fontos a többi tanuló differenciált ta-

nulásszervezés keretében való foglalkoztatása. 

Kimeneti szint: A2+ 

Dolgozatírás: 4 óra 

Nyelvi funkciók: 

 öröm kifejezése (Ich freue mich, dass ... / Es freut mich, dass ...) 

 sajnálat kifejezése (Es tut mir leid!) 

 elégedettség / elégedetlenség kifejezése (Es ist prima! / Schade, dass ...) 

 csodálkozás kifejezése (Oh, das ist aber ... ! / Das kann doch nicht wahr sein!) 

 remény kifejezése (Ich hoffe, du kannst kommen!) 

 bánat / bosszúság kifejezése (Schade, dass... / Das ist aber schlimm!) 

 szándék, terv kifejezése (Ich will / werde schnell abwaschen.) 

 elvárás kifejezése (Ich soll pünktlich zu Hause sein.) 

 bizonyosság, bizonytalanság kifejezése (Ich weiß es genau. Ich weiß nicht, ob es wir-

klich regnet oder nicht. Ich bin mir nicht sicher, wann ich zu Hause ankomme.) 

 visszakérdezés kifejezése nem értés esetén (Wie bitte? Können Sie es wiederholen, 

bitte?) 

 felkérés lassúbb, hangosabb beszédre (Kannst du bitte lauter / langsamer sprechen?) 

 bemutatás (Ich möchte Ihnen Herrn Schulze vorstellen.) 

 gratuláció kifejezése és arra reagálás (Ich gratuliere Ihnen zum Geburtstag! Danke, sehr 

nett von Ihnen.) 



 segítség felajánlása, elfogadása (Kann ich Ihnen helfen? Danke, ich schaffe es schon., 

Was kann ich für dich tun? – Danke, es geht schon.) 

 érdeklődés, érdektelenség (Ich interessiere mich für Sport. – Das finde ich langweilig.) 

 elismerés, dicséret és arra reagálás (Das ist toll! Die Torte schmeckt phantastisch. – 

Danke.) 

 közömbösség (Das ist mir egal.) 

 indoklás (Ich kann nicht kommen, weil…) 

 megszólítás, elbúcsúzás hivatalos levélben (Sehr geehrter Herr …./Sehr geehrte Frau 

…, Mit freundlichen Grüßen, Mit herzlichen Grüßen) 

 segítségkérés és arra reagálás (Könntest du mir bitte helfen? Ja, sehr gerne.) 

 engedélykérés és arra reagálás (Darf ich … ? Ja, natürlich. / Ja, es ist erlaubt.) 

Nyelvi elemek, struktúrák: 

 függő beszéd jelen időben (Sie sagte, dass sie heute ins Kino geht.) 

 vonzatos igék (Ich denke viel an den Sommer), névmási határozószók (Woran denkst 

du viel? Ich denke daran, …) 

 modalitás: módbeli segédigék Präteritumban (Er konnte nicht schwimmen. Der Kranke 

durfte nicht aufstehen.),  

 szenvedő szerkezet jelen és múlt időben (Sie werden/wurden vom Flughafen abgeholt. 

Sie sind eingeladen worden.) 

 mellékmondatok: alanyi mellékmondat (Es freut mich, dass du hier bist.), tárgyi mel-

lékmondat (Ich weiß, dass du viel zu tun hast., Ich weiß nicht, ob er morgen Zeit hat.), 

helyhatározói mellékmondat (Du sollst dort arbeiten, wo du wohnst.), időhatározói mel-

lékmondat egyidejűségre (Als ich Kind war, las ich sehr gerne Märchen.), okhatározói 

mellékmondat (Ich kann an dem Ausflug nicht teilnehmen, weil ich krank bin.) 

 névmások szövegben betöltött funkcionális használata: mutató névmás (dieser, diese, 

dieses, derselbe, dieselbe, dasselbe), vonatkozó névmás (der, die, das)  

 feltételesség jelen időben (Wenn wir Zeit haben, putzen wir die Fenster.), 

 kollokációk, Funktionsverbgefüge (eine Reise machen, zur Verfügung stehen 

Az egyes témakörök tanulási eredményeként a tanuló: 

 az adott tématartományban megért összetettebb célnyelvi szöveget; 

 az adott tématartományban létrehoz összetettebb célnyelvi szöveget; 

 az adott tématartományban életkorának megfelelő interakciót folytat. 



TÉMAKÖRÖK 

TÉMAKÖR: Themen und Situationen im persönlichen Bereich: Verwandtschaftsbezie-

hungen, Lebensstil, Mensch und Gesellschaft 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 32 óra 

Tanulási eredmények (követelmények) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz vé-

gére: 

 beszámol saját élményen, tapasztalaton alapuló vagy elképzelt eseményről a cselek-

mény, a körülmények, az érzések és gondolatok ismert nyelvi eszközökkel történő jel-

lemzésével; 

 leír összetettebb cselekvéssort, történetet, személyes élményeket, elvontabb témákban; 

 megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó hangzó szöveg lényegi tartalmát; 

 megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó összefüggő 

hangzó szöveget, és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 

 megérti és értelmezi az összefüggéseket az ajánlott tématartományokhoz kapcsolódó 

összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

 a társalgást fenntartja, törekszik mások bevonására, és szükség esetén lezárja azt, akár 

ismeretlen beszélgetőtárs esetében is; 

 előkészület nélkül részt tud venni személyes jellegű, vagy érdeklődési körének megfe-

lelő ismert témáról folytatott társalgásban;  

 a tématartományhoz kapcsolódó kép alapján kifejti gondolatait, véleményét és érzéseit; 

 a tanult nyelvi funkciókat és nyelvi eszköztárát életkorának megfelelő helyzetekben al-

kalmazza; 

 digitális eszközökön és csatornákon keresztül is alkot szöveget szóban és írásban; 

 szóban és írásban átad nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi tartalmakat valós nyelvi 

interakciók során; 

 a társalgásba aktívan, kezdeményezően és egyre magabiztosabban bekapcsolódik az ér-

deklődési körébe tartozó témák esetén a személyes tématartományon belül; 

 a mindennapi élet különböző területein, a kommunikációs helyzetek széles körében tesz 

fel releváns kérdéseket információszerzés céljából, és válaszol megfelelő módon a 

hozzá intézett célnyelvi kérdésekre; 



 véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót foly-

tat; 

 véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót foly-

tat; 

 mondanivalóját kifejezi kevésbé ismerős helyzetekben is, nyelvi eszközök széles köré-

nek használatával; 

 információt vagy véleményt közlő és kérő, összefüggő feljegyzéseket, üzeneteket ír. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Bekannte, 

Familienmitglieder, Freunde, berühmte Personen, Vorbilder 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: unmittel-

bare und weitere Umgebung, Freizeitorte, Arbeitsplätze 

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Teile des Ha-

uses/der Wohnung, Einrichtung, Gebrauchsgegenstände, Kleider und Accessoires  

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Feste, 

Schul- und Familienfeiern, Sportarten, Sportereignisse  

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Hob-

bys, Freizeitaktivitäten, Haushalts –und Gartenarbeiten, Tagesablauf, Gewohnheiten, 

Plätze zum Essen (zu Hause, Kantine, Restaurants), tägliche Aufgaben,  

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: größerer 

Familienkreis, soziale Beziehungen, Kleider und Mode, positive und negative Charak-

terzüge 

 Személyes élethez tartozó információk átadása  

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók használata 

 Interakció a személyes tématartományban 

Javasolt tevékenységek: 

 csoportos projekt (plakát készítése): a sport fontossága 

 projekt (egyéni): családfa készítése, képekkel, szóbeli prezentációval  

o közeli és távoli rokonok 

o kedvenc rokonaim - miért? 

o névadási szokások a családon belül  

o érdekes családi történetek a múltból 



o jövőképem (plakát, prezentáció) 

o példaképem, ill. egy híres ember élete 

 internetes kutatómunka és csoportos projekt – családok a DACHL országaiban 

o különbségek, hasonlóságok 

o a mai kor családtípusai 

o szerepek a családon belül 

 vitafórum,  

o pl. tinédzserek helyzete a családban 

 szerepjáték:  

o telefonos beszélgetések különböző szakemberekkel 

 prezentáció készítése:  

o családi ünnepek, hasonlóságok, különbségek (No, Mo) 

TÉMAKÖR: Öffentliches Leben, Unterhaltung 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 30 óra 

Tanulási eredmények (követelmények) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz vé-

gére: 

 megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó hangzó szöveg lényegi tartalmát; 

 célzottan keresi az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket tanórán kívül is, 

ismeretszerzésre és szórakozásra; 

 megérti az összefüggéseket az ajánlott tématartományokhoz kapcsolódó összefüggő, 

akár autentikus írott szövegekben; 

 digitális eszközöket és felületeket is használ a célnyelven ismeretszerzésre és szórako-

zásra; 

 kiszűr konkrét információkat nyelvi szintjének megfelelő szövegből, és azokat össze-

kapcsolja egyéb ismereteivel; 

 írásban röviden indokolja érzéseit, gondolatait, véleményét napi tapasztalataihoz kap-

csolódó témákban; 

 összefoglalja ismert témában nyomtatott vagy digitális alapú ifjúsági tartalmak lényegét 

röviden és érthetően; 



 megérti és a tématartományhoz kapcsolódó összefüggő hangzó szöveget;  

 információt vagy véleményt közlő és kérő, összefüggő feljegyzéseket, üzeneteket ír; 

 nyelvtanulási céljai érdekében él a valós nyelvhasználati lehetőségekkel. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: An-

gestellte in sozialen Institutionen 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: kulturelle 

Institutionen, Restaurants, Hotels, berühmte Orte im In- und Ausland 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Ver-

waltung, Wegbeschreibung, Auskunft geben 

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: kulturelle 

Veranstaltungen, Unterhaltungsmöglichkeiten 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Hobbies, 

Unterhaltung, Kultur, Dientleistungen 

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmak megismerése: 

Freizeitaktivitäten, Unterhaltungsmöglichkeiten, Hobbys, Kunst und kulturelle Ereig-

nisse und Veranstaltungen, Konzerte, Sport, Lesen, Computerspiele, Medien, Apps 

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő német nyelvű akár irodalmi szövegek, filmek 

felhasználása szórakozás és játékos nyelvtanulás céljára 

Javasolt tevékenységek: 

 vitakészség fejlesztése:  

o vidéki-városi élet előnyei és hátrányai 

o az olvasás szerepe a 21. században 

o ’mozik’ – kellenek még? 

o Klasszikus zene = a régmúlt pop zenéje? 

 íráskészség fejlesztése:  

o brossúrák, adatlapok kitöltése,  

o plakátok, szórólapok, hirdetések készítése 

 csoportos projektmunka (prezentáció, plakát készítése):  

o szórakozási lehetőségek lakóhelyeden 

 kutatómunka 

o hazai fesztiválok bemutatása, értékelése 



o kiállítások, érdekes múzeumok bemutatása 

 projektmunka 

o mi szórakoztatta nagyszüleinket/szüleinket?  

o mi szórakoztat minket? 

 egy német nyelvű – korosztályi érdeklődésnek megfelelő – film megtekintése, megbe-

szélése 

 egy rövid német nyelvű novella órai feldolgozása 

TÉMAKÖR: Bezüge zur Zielsprache und zum Sprachenlernen 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 18 óra 

Tanulási eredmények (követelmények) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz vé-

gére: 

 beazonosít nyelvtanulási célokat és ismeri az ezekhez tartozó nyelvtanulási és nyelv-

használati stratégiákat;  

 nyelvtanulási céljai érdekében tudatosabban foglalkozik a célnyelvvel; 

 céljai eléréséhez társaival párban és csoportban is együttműködik; 

 céljai eléréséhez önszabályozóan is dolgozik; 

 ismert témákban a szövegösszefüggés alapján kikövetkezteti az ismeretlen szavak je-

lentését, megérti az ismeretlen szavakat is tartalmazó mondat jelentését; 

 félreértéshez vezető hibáit kijavítja, ha beszédpartnere jelzi a problémát;  

 a kommunikáció megszakadása esetén más stratégiát alkalmazva újrakezdi a mondan-

dóját; 

 a társalgás vagy eszmecsere menetének fenntartásához alkalmazza a rendelkezésére álló 

nyelvi és stratégiai eszközöket; 

 nem értés esetén tudja tisztázni a tartalmat; 

 a tanult kifejezések alkalmazásával és a tanult nyelvi szokások követésével céljainak 

megfelelő érzéseket és beszédszándékokat fejez ki; 

 digitális eszközökön és csatornákon keresztül is folytat célnyelvi interakciót az ismert 

nyelvi eszközök segítségével; 



 digitális eszközökön és csatornákon keresztül is megérti az ismert témához kapcsolódó 

írott vagy hallott szövegeket; 

 használja a nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiákat nyelvtudása fenntartására és 

fejlesztésére; 

 társaival a kooperatív munkaformákban és a projektfeladatok megoldása során is törek-

szik a célnyelvi kommunikációra; 

 kreatív, változatos műfajú szövegeket alkot szóban, kooperatív munkaformákban; 

 törekszik releváns digitális tartalmak használatára beszédkészségének, szókincsének és 

kiejtésének továbbfejlesztése céljából; 

 használ kiemelést, hangsúlyozást, helyesbítést; 

 összekapcsolja a mondatokat megfelelő kötőszavakkal, így követhető leírást ad vagy 

nem kronológiai sorrendben lévő eseményeket is elbeszél; 

 a szövegek létrehozásához nyomtatott vagy digitális segédeszközt, szótárt használ; 

 alkalmazza a célnyelvi normához illeszkedő kiejtést, beszédtempót és intonációt; 

 digitális eszközöket és felületeket is használ nyelvtudása fejlesztésére; 

 megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó írott – akár egyszerűbb irodalmi – 

szöveg tartalmát; 

 a szövegkörnyezet alapján kikövetkezteti a szövegben előforduló ismeretlen szavak je-

lentését; 

 egy összetettebb nyelvi feladat, projekt végéig tartó célokat tűz ki magának; 

 nyelvtanulási céljai érdekében használja a tanórán kívüli nyelvtanulási lehetőségeket; 

 kikövetkezteti a szövegben megjelenő elvontabb nyelvi elemek jelentését az ajánlott 

tématartományokhoz kapcsolódó témákban; 

 nyelvi haladását fel tudja mérni; 

 hibáit az esetek többségében is tudja javítani. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Sprachkön-

nen und Sprachkenntnisse, Sprachlernstrategien, Sprachen  

 A célnyelvre jellemző standardhoz közelítő kiejtés használata  

 Nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák egyre tudatosabb alkalmazása 

Javasolt tevékenységek 



 gyakorló feladatok készítése (akár online is) az osztálytársak részére  

 nyelvtani, szókincsfejlesztő játékok készítése és játszása az órán 

 internetes kutatás és beszámoló   

o a dialektusokról 

o kedvenc pop dalom érdekes szófordulatai 

 olvasásértés fejlesztése: ismeretlen szavak jelentésének kikövetkeztetése 

 ’Osztálykönyvtár’ 

o évente egy-két könnyített olvasmány elolvasása, egyéni értékelése  

 íráskészség fejesztése 

o német nyelvű hirdetőtábla az osztályban az aktuális hírekkel/felhívásokkal né-

metül 

TÉMAKÖR: Interkulturelle und landeskundliche Themen 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 12 óra 

Tanulási eredmények (követelmények) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz vé-

gére: 

 alkalmazza a célnyelvi kultúráról megszerzett ismereteit informális kommunikációjá-

ban; 

 ismeri és keresi a főbb hasonlóságokat és különbségeket saját anyanyelvi és a célnyelvi 

közösség szokásai, értékei, attitűdjei és meggyőződései között; 

 felismeri a legfőbb hasonlóságokat és különbségeket az ismert nyelvi változatok között; 

 tájékozott a célnyelvi országok jellemzőiben és kulturális sajátosságaiban; 

 a célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemeket magabiztosan használja. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Célnyelvi kulturális szokások, jellemzők ismerete: Bräuche und Traditionen 

 Célnyelvi országok országismereti jellemzőinek ismerete: Leute und Kultur, Traditio-

nen, typische Wahrzeichen, Küche, regionale Sprache, Sehenswürdigkeiten Geschichte 

 A célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemek alkalmazása 

 Célnyelvi kultúráról egyszerű információk átadása 

 Egyszerű interakció a célnyelvi kultúráról 



Javasolt tevékenységek: 

 projektmunka 

o a hagyományok ápolása Magyarországon és a DACHL országokban 

o a népviselet szerepe hazánkban és a DACHL országokban 

 internetes kutatómunka 

o a karácsonyfa eredete és elterjedése 

 prezentáció 

o a karácsony ünneplése a világ országaiban 

 játék 

o leírás készítése/receptek – magyar vagy német/osztrák/svájci specialitás 

 kritika írása egy étteremről, kulturális programról az iskolai/osztály újságba 

 vita 

TÉMAKÖR: Fächerübergreifende Themen und Situationen  

JAVASOLT ÓRASZÁM: 16 óra 

Tanulási eredmények (követelmények) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz vé-

gére: 

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy ko-

operatív munkaformában; 

 egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást 

tart önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

 kiszűr konkrét információkat nyelvi szintjének megfelelő szövegből, és azokat össze-

kapcsolja egyéb ismereteivel; 

 használ célnyelvi elemeket más tudásterületen megcélzott tartalmakból. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Tanult szavak, szókapcsolatok használata célnyelven a témakörre jellemző, életkornak 

és érdeklődésnek megfelelő tartalmakból 

 Információszerzés célnyelven egyéb tanulásterületi tartalmakban 

Javasolt tevékenységek: 



 projektmunka (egyéni) 

o szókincsgyűjtés a kedvenc tantárgyam bemutatásához 

o egy magyar tudós/író/költő/történelmi hős életének ismertetése 

 (papíralapú vagy online) poszter vagy kiselőadás készítése bármely más tudásterület 

témaköreiről 

 vitafórum 

o melyik tantárgyat hogyan hasznosíthatjuk a felnőtt életben? 

o kell-e a mindennapos testnevelés? 

o kell-e könyvet olvasnia a 21. század fiataljának? 

 játék 

o szavak gyűjtése és elhelyezése a különböző tantárgyak oszlopai alá – kié a leg-

hosszabb lista? 

TÉMAKÖR: Aktuelle Themen 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 óra 

Tanulási eredmények (követelmények) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz vé-

gére: 

 használja a célnyelvet életkorának és nyelvi szintjének megfelelő aktuális témákban és 

a hozzájuk tartozó szituációkban; 

 megérti a célnyelvi, életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi hí-

rek, események lényegét. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírekre és esemé-

nyekre vonatkozó alapvető szókincs megértése és használata célnyelven 

 Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírek és esemé-

nyek értelmezése és tájékozódásra való alkalmazása célnyelven 

 Életkornak és érdeklődésnek megfelelő német nyelvű hazai és nemzetközi aktuális hírek 

és események alkalmazása ismeretszerzésre, szórakozásra. 

Javasolt tevékenységek: 



 újság készítése, rövid cikkek írása az aktuális témákban 

 videók megtekintése  

o hírműsorok  

o aktuális eseményekről szóló tudósítások 

o riportok 

 szerepjáték 

o ’néma’ videókhoz szövegkészítés és eljátszás 

o TV interjúkészítés egy híres emberrel (pl. sportolóval)  

 internetes kutatómunka 

o egy aktuális esemény előzményeiről, részletesebb információkról 

 nyelvi/stilisztikai tudatosítás = az újságnyelv 

o a szalagcímek nyelvezete 

TÉMAKÖR: Wissenserwerb, Wissensvermittlung  

JAVASOLT ÓRASZÁM: 14 óra 

Tanulási eredmények (követelmények) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz vé-

gére: 

 összefüggő, papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önál-

lóan vagy kooperatív munkaformában; 

 egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást 

tart önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

 szóban átad nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi tartalmakat valós nyelvi interakciók 

során; 

 környezetének kulturális értékeit célnyelven közvetíti; 

 írásban közvetít célnyelvi tartalmakat valós nyelvi interakciót igénylő helyzetekben; 

 digitális eszközöket és felületeket is használ a célnyelven ismeretszerzésre és szórako-

zásra; 

 összefoglal és lejegyzetel, írásban közvetít nyelvi szintjének megfelelő, rövid olvasott 

vagy hallott szövegeket; 

 nyelvtanulási céljai érdekében használja a tanórán kívüli nyelvtanulási lehetőségeket; 



 nyelvtanulási céljai érdekében él a valós nyelvhasználati lehetőségekkel. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A tanult témákhoz kapcsolódó német nyelvű információ megszerzése 

 Információ megosztása német nyelven 

Javasolt tevékenységek: 

 projektmunka (egyéni vagy csoportos) 

o prezentáció/hangfelvétel/videófelvétel készítése különböző témákban és ezek 

bemutatása az osztálynak 

o kedvenc témák feldolgozása posztereken – majd ezek kiállítása az osztályban 

o német nyelvű filmek, programok ismertetése a németes faliújságon írásban 

 projektmunka osztályszinten: magazin készítése a tanulók írásaiból (történetek, versek, 

kutatási eredmények, beszámolók stb.)  

 

10. évfolyam 

Heti 4 óra 

Összesen: 148 óra 

Beérkezéskor a nyelvi szint: A2 

Kimeneti szint: B1 

Dolgozatírás: 4 óra (1x dupla óra) 

Nyelvi funkciók: 

 öröm kifejezése (Ich freue mich, dass ... / Es freut mich, dass ...) 

 sajnálat kifejezése (Es tut mir leid!) 

 elégedettség / elégedetlenség kifejezése (Es ist prima! / Schade, dass ...) 

 csodálkozás kifejezése (Oh, das ist aber ... ! / Das kann doch nicht wahr sein!) 

 remény kifejezése (Ich hoffe, du kannst kommen!) 

 bánat / bosszúság kifejezése (Schade, dass... / Das ist aber schlimm!) 

 ígéret kifejezése (Ich mache das schon!) 

 szándék, terv kifejezése (Ich will / werde schnell abwaschen.) 



 elismerés és dicséret kifejezése és arra reagálás (Das ist toll! Die Torte schmeckt phan-

tastisch. Danke.) 

 ítélet, kritika kifejezése (Blödsinn! Das ist nicht richtig/wahr) 

 elvárás kifejezése (Ich soll pünktlich zu Hause sein.) 

 bizonyosság, bizonytalanság kifejezése (Ich weiß es genau. Ich weiß nicht, ob es wir-

klich regnet oder nicht. Ich bin mir nicht sicher, wann ich zu Hause ankomme.) 

 események leírása (Zuerst erreichten wir den Berg, dann stiegen wir hoch, und zum 

Schluss besichtigten wir die Burg.) 

 visszakérdezés kifejezése nem értés esetén (Wie bitte? Können Sie es wiederholen, 

bitte?) 

 felkérés lassúbb, hangosabb beszédre (Kannst du bitte lauter / langsamer sprechen?) 

 bemutatás (Ich möchte Ihnen Herrn Schulze vorstellen.) 

 gratuláció kifejezése és arra reagálás (Ich gratuliere Ihnen zum Geburtstag! Danke, sehr 

nett von Ihnen.) 

 együttérzés és arra reagálás (Es tut mir Leid für dich. Danke.) 

 hála kifejezése (Wir sind Ihnen sehr dankbar dafür, dass Sie uns geholfen haben.) 

 félelem kifejezése (Ich habe Angst, dass er es vergessen hat.) 

 egyetértés, egyet nem értés kifejezése (Ich bin der gleichen Meinung. Ich bin anderer 

Meinung.) 

 véleménykérés kifejezése (Sind Sie damit einverstande, dass… 

 ellenvetés kifejezése és visszautasítása (Sie haben Recht, aber… / Das stimmt zwar, 

aber ...) 

 szemrehányás kifejezése (Konntest du wirklich nicht früher kommen?!) 

 emlékezés, nem emlékezés kifejezése (Ich erinnere mich (nicht) daran, dass/ob/wie…) 

 reklamálás (Entschuldigung, ich habe ein Problem mit .... / Ich möchte mich über ... 

beschweren.) 

 tanácskérés és -adás, ajánlattétel kifejezése (Was sagst du dazu? Ich schlage dir vor, …) 

 segítség felajánlása, elfogadása (Kann ich Ihnen helfen? Danke, ich schaffe es schon., 

Was kann ich für dich tun? – Danke, es geht schon.) 

 beszélgetési szándék jelzése, félbeszakítás (Dabei fällt mir ein, …/Darf ich hier hinzufü-

gen, …) 

 megerősítés kifejezése (Ja, aber natürlich. Völlig recht.) 

 körülírás, példa megnevezése (Das ist also ein Gegenstand, der ...) 



 érdeklődés, érdektelenség (Ich interessiere mich für Sport. – Das finde ich langweilig.) 

 elismerés, dicséret és arra reagálás (Das ist toll! Die Torte schmeckt phantastisch. – 

Danke.) 

 közömbösség (Das ist mir egal.) 

 indoklás (Ich kann nicht kommen, weil…) 

 szóbeli üdvözletküldés (Liebe Grüße an Ihre Frau.) 

 megszólítás, elbúcsúzás hivatalos levélben (Sehr geehrter Herr …./Sehr geehrte Frau 

…, Mit freundlichen Grüßen, Mit herzlichen Grüßen) 

 beszédszándék jelzése beszélgetés közben (Ich möchte etwas hinzufügen.) 

 elemek összekapcsolása szóban (Zuerst, dann, danach, schließlich) 

 mondandó összefoglalása (Insgesamt, zusammenfassend) 

 beszélgetés lezárása (Danke für das Gespräch.) 

 segítségkérés és arra reagálás (Könntest du mir bitte helfen? Ja, sehr gerne.) 

 engedélykérés és arra reagálás (Darf ich … ? Ja, natürlich. / Ja, es ist erlaubt.) 

 feltételezés, kétely kifejezése (Ich vermute…., Ich weiß nicht, ob ….) 

 magyarázat kifejezése (Wir funktioniert es? Es funktioniert mit Strom., Wozu braucht 

man dieses Programm? Das braucht man zum Lernen.) 

 bánat, elkeseredés kifejezése (Das ist wirklich traurig zu hören., Ich bin enttäuscht.) 

Nyelvi elemek, struktúrák: 

 személytelenség (Es ist warm. Es schneit.) 

 függő beszéd jelen időben (Sie sagte, dass sie heute ins Kino geht.) 

 vonzatos igék (Ich denke viel an den Sommer), névmási határozószók (Woran denkst 

du viel? Ich denke daran, …) 

 főnévként használt melléknév (der Bekannte, ein Bekannter, der Verwandte, ein Ver-

wandter), melléknévi igenév (der Reisende, der Angestellte) 

 modalitás: módbeli segédigék Präteritumban (Er konnte nicht schwimmen. Der Kranke 

durfte nicht aufstehen.), brauchen zu + Inf. (Heute brauchst du nicht mitzukommen.) 

 műveltetés jelen időben és első múltban: lassen (Wir lassen / ließen unser Auto repari-

eren.) 

 szenvedő szerkezet jelen és múlt időben (Sie werden/wurden vom Flughafen abgeholt. 

Sie sind eingeladen worden.) 

 zu + Inf. szerkezet (Es ist schön, hier zu sein.) 



 mellékmondatok: alanyi mellékmondat (Es freut mich, dass du hier bist.), tárgyi mel-

lékmondat (Ich weiß, dass du viel zu tun hast., Ich weiß nicht, ob er morgen Zeit hat.), 

helyhatározói mellékmondat (Du sollst dort arbeiten, wo du wohnst.), időhatározói mel-

lékmondat egyidejűségre (Als ich Kind war, las ich sehr gerne Märchen.) és elő- és 

utóidejűségre (Nachdem Liza die Hausaufgabe gemacht hatte, kochte sie einen Tee.) 

vonatkozóan, okhatározói mellékmondat (Ich kann an dem Ausflug nicht teilnehmen, 

weil ich krank bin.), célhatározói mellékmondat (Ich bin ins Kino gekommen, um mir 

den neuen Film anzuschauen.), vonatkozó mellékmondat (Ich mag dieses Lied, das du 

singst.)  

 névmások szövegben betöltött funkcionális használata: mutató névmás (dieser, diese, 

dieses, derselbe, dieselbe, dasselbe), vonatkozó névmás (der, die, das)  

 feltételesség jelen időben (Wenn wir Zeit haben, putzen wir die Fenster.), wäre, hätte, 

würde (Was würden Sie tun, wenn sie eine Million hätten?), módbeli segédigék feltéte-

les módban (könnte, müsste stb.) 

 kollokációk, Funktionsverbgefüge (eine Reise machen, zur Verfügung stehen 

 Az egyes témakörök tanulási eredményeként a tanuló: 

 az adott tématartományban megért összetettebb célnyelvi szöveget; 

 az adott tématartományban létrehoz összetettebb célnyelvi szöveget; 

 az adott tématartományban életkorának megfelelő interakciót folytat. 

TÉMAKÖRÖK 

TÉMAKÖR: Themen und Situationen im persönlichen Bereich: Verwandtschaftsbezie-

hungen, Lebensstil, Mensch und Gesellschaft 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 22 óra 

Tanulási eredmények (követelmények) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz vé-

gére: 

 beszámol saját élményen, tapasztalaton alapuló vagy elképzelt eseményről a cselek-

mény, a körülmények, az érzések és gondolatok ismert nyelvi eszközökkel történő jel-

lemzésével; 

 leír összetettebb cselekvéssort, történetet, személyes élményeket, elvontabb témákban; 



 megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó hangzó szöveg lényegi tartalmát; 

 megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó összefüggő 

hangzó szöveget, és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 

 megérti és értelmezi az összefüggéseket az ajánlott tématartományokhoz kapcsolódó 

összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

 a társalgást fenntartja, törekszik mások bevonására, és szükség esetén lezárja azt, akár 

ismeretlen beszélgetőtárs esetében is; 

 előkészület nélkül részt tud venni személyes jellegű, vagy érdeklődési körének megfe-

lelő ismert témáról folytatott társalgásban;  

 a tématartományhoz kapcsolódó kép alapján kifejti gondolatait, véleményét és érzéseit; 

 a tanult nyelvi funkciókat és nyelvi eszköztárát életkorának megfelelő helyzetekben al-

kalmazza; 

 digitális eszközökön és csatornákon keresztül is alkot szöveget szóban és írásban; 

 szóban és írásban átad nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi tartalmakat valós nyelvi 

interakciók során; 

 a társalgásba aktívan, kezdeményezően és egyre magabiztosabban bekapcsolódik az ér-

deklődési körébe tartozó témák esetén a személyes tématartományon belül; 

 a mindennapi élet különböző területein, a kommunikációs helyzetek széles körében tesz 

fel releváns kérdéseket információszerzés céljából, és válaszol megfelelő módon a 

hozzá intézett célnyelvi kérdésekre; 

 véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót foly-

tat; 

 véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót foly-

tat; 

 mondanivalóját kifejezi kevésbé ismerős helyzetekben is, nyelvi eszközök széles köré-

nek használatával; 

 információt vagy véleményt közlő és kérő, összefüggő feljegyzéseket, üzeneteket ír. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Bekannte, 

Familienmitglieder, Freunde, berühmte Personen, Vorbilder, medizinisches Fachperso-

nal 



 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: unmittel-

bare und weitere Umgebung, Freizeitorte, Arbeitsplätze, Institutionen im Gesundheits-

wesen, Persönliche Dienstleistungen 

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Teile des Ha-

uses/der Wohnung, Einrichtung, Gebrauchsgegenstände, grundlegende Gegenstände 

zur Behandlung von Krankheiten und um fit zu bleiben, Kleider und Accessoires  

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Feste, 

Schul- und Familienfeiern, Sportarten, Sportereignisse, Krankheiten  

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Hob-

bys, Freizeitaktivitäten, Haushalts –und Gartenarbeiten, Tagesablauf, Gewohnheiten, 

gesunde Ernährung, Plätze zum Essen (zu Hause, Kantine, Restaurants), fit bleiben, 

zum Arzt gehen, tägliche Aufgaben,  

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: größerer 

Familienkreis, soziale Beziehungen, Kleider und Mode, häufige Krankheiten und Ver-

letzungen, medizinische Behandlung, Heilmittel zu Hause, positive und negative Cha-

rakterzüge Wohlstand, Lebensphasen, Zukunftspläne, persönliche Erfolge und Misser-

folge, Jungsein, Frauenrolle-Männerrolle  

 Személyes élethez tartozó információk átadása  

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók használata 

 Interakció a személyes tématartományban 

Javasolt tevékenységek: 

 csoportos projekt (plakát készítése): a sport fontossága, egészséges életvitel 

 kutatómunka: házi gyógymódok, házi praktikák 

 projekt (egyéni): családfa készítése, képekkel, szóbeli prezentációval  

o közeli és távoli rokonok 

o kedvenc rokonaim - miért? 

o névadási szokások a családon belül  

o érdekes családi történetek a múltból 

o jövőképem (plakát, prezentáció) 

o példaképem, ill. egy híres ember élete 

 internetes kutatómunka és csoportos projekt – családok a DACHL országaiban 

o különbségek, hasonlóságok 



o a mai kor családtípusai 

o szerepek a családon belül 

o a fiatal és az idős családtagok helyzete a különböző országokban 

o a felnőtté válás hivatalos ideje a különböző országokban – miért más-más? 

 vitafórum  

o pl. tinédzserek helyzete a családban 

 szerepjáték:  

o pl. az orvosnál, a fodrásznál, a postán 

o telefonos beszélgetések különböző szakemberekkel 

 prezentáció készítése:  

o családi ünnepek a német és magyar családoknál – hasonlóságok és különbségek 

 közvélemény kutatás:  

o hobbik, érdeklődési körök 

TÉMAKÖR: Themen und Situationen im Bereich der Umgebung und Umwelt 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 20 óra 

Tanulási eredmények (követelmények) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy ko-

operatív munkaformában; 

 megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó összefüggő 

hangzó szöveget, és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 

 véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót foly-

tat; 

 véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót foly-

tat; 

 egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást 

tart önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

 összefüggően, érthetően és nagyrészt folyékonyan beszél az adott tématartományhoz 

tartozó és az érettségi témákban a tanult nyelvi eszközökkel, felkészülést követően; 



 összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést kö-

vetően, az érettségi témakörök közül szabadon választott témában, IKT-eszközökkel 

támogatva mondanivalóját; 

 értelmezi a számára ismerős, elvontabb tartalmú szövegekben megjelenő ismeretlen 

nyelvi elemeket; 

 megérti és értelmezi az összefüggéseket az ajánlott tématartományokhoz kapcsolódó 

összefüggő, akár autentikus írott szövegekben. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Tiere, 

Pflanzen Personen im Dienste des Umweltschutzes 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Natur, Zu-

hause, Städte, auf dem Lande geografische Orte, Weltall, die Erde 

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Naturka-

tastrophen, Umweltschutz-Kampagne 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Umweltschutz, Tierschutz, Haustiere halten, Bodenschätze schützen, soziales Engage-

ment 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Na-

turphänomene, Erhaltung der Natur, Nachhaltigkeit, Wiederverwertung und Wiederver-

wendung, Wetter und Klima, Jahreszeiten 

 A környezeti és természeti tématartományhoz tartozó információk átadása 

 Interakció a környezettel és természettel kapcsolatos tématartományban 

Javasolt tevékenységek: 

 csoportos projektmunka (plakát, prezentáció készítése): 

o a vidék és a város összehasonlítása  

 kérdőív készítése, közös kiértékelése: „Sind Sie ein Ökotyp?” 

 interjú készítése: „Was tust du für die Umwelt?” 

 kisfilm megtekintése célnyelven: pl: természeti katasztrófák, környezetvédelem, újra-

hasznosítás 

 internetes kutatás:  

o veszélyeztetett állatok 

o eltűnő növények 



o nemzeti parkok a célnyelvi országokban és Magyarországon 

o a tengerek szennyezése - műanyagszigetek a tengerben 

 kiselőadás készítése:  

o veszélyben a Földünk 

o a klímaváltozás jelenlegi és lehetséges hatásai 

o a nemzeti parkok és állatkertek feladatai 

o mennyire egészséges lakóhelyem környezete? 

 vitafórum:  

o hasznosak-e az állatkertek? 

o jó-e kutyát tartani lakótelepi lakásban? 

TÉMAKÖR: Themen und Situationen im Bereich der Schule und Ausbildung 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 

Tanulási eredmények (követelmények) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 értelmezi a szintjének megfelelő célnyelvi, komplexebb tanári magyarázatokat a nyelv-

órákon; 

 a tématartományhoz kapcsolódó kép alapján kifejti gondolatait, véleményét és érzéseit;  

 részt vesz a változatos szóbeli interakciót és kognitív kihívást igénylő nyelvórai tevé-

kenységekben; 

 egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást 

tart önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

 a megfelelő szövegtípusok jellegzetességeit követi; 

 kreatív, változatos műfajú szövegeket alkot szóban, kooperatív munkaformákban; 

 megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó hangzó szöveg lényegi tartalmát; 

 alkalmazza a hangzó szövegből nyert információt feladatok megoldása során; 

 alkalmazza az írott szövegből nyert információt feladatok megoldása során; 

 véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót foly-

tat; 

 véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót foly-

tat; 



 összefoglal és lejegyzetel, írásban közvetít rövid olvasott vagy hallott szövegeket; 

 visszaad tankönyvi vagy más tanult szöveget, elbeszélést, nagyrészt folyamatos és ért-

hető történetmeséléssel, a cselekményt logikusan összefűzve; 

 váratlan, előre nem kiszámítható eseményekre, jelenségekre és történésekre jellemzően 

célnyelvi eszközökkel is reagál tanórai szituációkban. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: An-

gestellte in der Schule 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Bildung-

sinstitutionen, Teile des Schulgebäudes  

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Mittel des 

Lernens in und außerhalb der Schule 

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Feste in 

der Schule, Schultraditionen, Ereignisse, Programme und Möglichkeiten des Sprachen-

lernens/der Sprachverwendung außerhalb der Schule  

 A témakörre jellemző ismeretek, összehasonlítások célnyelven: Schulsystem in Ungarn 

und in den DACHL-Ländern 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Ler-

nen, Verwendung von Fremdsprachen außerhalb der Schule, Gemeinschaftsprog-

ramme, Traditionspflege 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Schul-

fächer, Wissen, Ziele mit dem Sprachenlernen, verschiedene Wege des Lernens 

 Részvétel tanórai nyelvi fejlesztő tevékenységekben 

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő írott és hangzó szöveg felhasználása a nyelvi 

fejlesztő tevékenységek során 

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő szöveg létrehozása írásban és szóban a nyelvi 

fejlesztő tevékenységek során 

Javasolt tevékenységek: 

 szerepjátékok: 

o konfliktus az iskolában, osztályban (osztálytárssal, tanárral) 

o különböző foglalkozások bemutatása 

o ’Álomszakmám’ 



 egyéni kutatás és képes beszámoló: 

o régi és új iskolám összehasonlítása - történetük, híres tanáraik 

o a magyarországi és a németországi iskolarendszer összehasonlítása 

 csoportmunka / projekt:  

o egy osztályprogram megtervezése 

o ’Az ideális iskola’ jellemzői 

o kisfilm készítése: „Unsere Schule” 

 internetes kutatómunka: képes beszámolók 

o érdekes iskolák a célnyelvi országokban és hazánkban 

 vitafórum: 

o hasznos-e az iskolai egyenruha?  

o jó dolog-e a bentlakásos iskola? 

o milyen a jó tanár? 

 íráskészség fejlesztése:  

o beszámoló írása egy iskolai eseményről az iskolai újság részére 

o e-mail írása egy angliai barátomnak a sok házifeladatról  

TÉMAKÖR: Reisen und Urlaub, Tourismus 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 16 óra 

Tanulási eredmények (követelmények) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy ko-

operatív munkaformában; 

 megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó összefüggő 

hangzó szöveget, és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 

 véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót foly-

tat; 

 véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót foly-

tat; 

 egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást 

tart önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 



 összefüggően, érthetően és nagyrészt folyékonyan beszél az adott tématartományhoz 

tartozó témákban a tanult nyelvi eszközökkel, felkészülést követően; 

 összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, szabadon vá-

lasztott témában, IKT-eszközökkel támogatva mondanivalóját; 

 megérti és értelmezi az összefüggéseket az ajánlott tématartományokhoz kapcsolódó 

összefüggő, akár autentikus írott szövegekben. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Touristen 

und Reiseleiter, Dienstleistungspersonal 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Unterkun-

ftsmöglichkeiten, Reiseziele, Sehenswürdigkeiten, Touristenattraktionen öffentliche 

Dienstleistungsbetriebe in Ungarn und im Ausland 

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Denkmäler, 

Ausstellungen, Reisedokumente, Verkehrsmittel, Gegenstände beim Reisen, Unter-

lagen, Eintrittskarten, Prospekte  

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Feste und 

Feiertage in Ungarn und im Ausland 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Vor-

bereitung und Planung einer Reise, Stadtrundfahrt Stadtführung 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Einzelreise 

und Gruppenreise, kulturelle Unterschiede Währungen, Wirkung des Tourismus auf 

Menschen und Wirtschaft 

 Az utazás és turizmus tématartományhoz tartozó egyszerű információk átadása 

 Interakció az utazás és turizmus tématartományban 

Javasolt tevékenységek: 

 projektmunka egyénileg, párban vagy csoportban:  

o híres helyek, épületek bemutatása a DACHL országokban 

o híres helyek, épületek bemutatása Magyarországon 

o lakóhelyünk turisztikai nevezetességeinek bemutatása célnyelven  

o ’Álomnyaralásom’ részletes megtervezése 

o felkészülés egy külföldi útra (utazási előkészületek listája) 

 internetes kutatás 



o érdekes, szokatlan szállások 

o különleges utazási lehetőségek, járművek a nagyvilágban 

 játék: Találd ki, melyik nevezetességről beszélek!  

o felmérés készítése az osztályban: 

o ki melyik országot szeretné megismerni? - Melyik a legnépszerűbb célpont? 

o ki hol szeretne nyaralni? (tengerpart? Balaton? hegyvidék? stb.) 

 szituációs játék  

o szállásfoglalás/bejelentkezés/ügyintézés 

o ’Én vagyok az idegenvezető – az osztály a turistacsoport’ 

 panaszlevél és/vagy kritika írása: egy hotelről, szórakozóhelyről 

 vitafórum 

o egyéni vagy társasutazás? 

o üdülés vagy aktív nyaralás? 

 kérdőív készítése, elemzése: „Bist du abenteuerlustig?” 

 Plauderstube: irányított kérdések segítségével 

TÉMAKÖR: Öffentliches Leben, Unterhaltung 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 

Tanulási eredmények (követelmények) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó hangzó szöveg lényegi tartalmát; 

 célzottan keresi az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket tanórán kívül is, 

ismeretszerzésre és szórakozásra; 

 megérti és értelmezi az összefüggéseket az ajánlott tématartományokhoz kapcsolódó 

összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

 digitális eszközöket és felületeket is használ a célnyelven ismeretszerzésre és szórako-

zásra; 

 kiszűr konkrét információkat nyelvi szintjének megfelelő szövegből, és azokat össze-

kapcsolja egyéb ismereteivel; 

 írásban röviden indokolja érzéseit, gondolatait, véleményét már elvontabb témákban; 



 összefoglalja ismert témában nyomtatott vagy digitális alapú ifjúsági tartalmak lényegét 

röviden és érthetően; 

 megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó összefüggő 

hangzó szöveget;  

 egyre szélesebb körű témákban, nyelvi kommunikációt igénylő helyzetekben interak-

ciót folytat megfelelő módon, felhasználva általános és nyelvi háttértudását, ismereteit, 

alkalmazkodva a társadalmi normákhoz; 

 információt vagy véleményt közlő és kérő, összefüggő feljegyzéseket, üzeneteket ír; 

 nyelvtanulási céljai érdekében él a valós nyelvhasználati lehetőségekkel. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: An-

gestellte in sozialen Institutionen 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: kulturelle 

Institutionen, Restaurants, Hotels, berühmte Orte im In- und Ausland 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Ver-

waltung, Wegbeschreibung, Auskunft geben 

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: kulturelle 

Veranstaltungen, Unterhaltungsmöglichkeiten 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Hobbies, 

Unterhaltung, Kultur, Dientleistungen 

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmak megismerése: 

Freizeitaktivitäten, Unterhaltungsmöglichkeiten, Hobbys, Kunst und kulturelle Ereig-

nisse und Veranstaltungen, Konzerte, Sport, Lesen, Computerspiele, Medien, Apps 

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő német nyelvű akár irodalmi szövegek, filmek 

felhasználása szórakozás és játékos nyelvtanulás céljára 

 A közéleti tématartományhoz tartozó egyszerű információk átadása, cseréje 

  Interakció a közéleti tématartományban 

Javasolt tevékenységek: 

 vitakészség fejlesztése:  

o vidéki-városi élet előnyei és hátrányai 

o az olvasás szerepe a 21. században 

o ’mozik’ – kellenek még? 



o Klasszikus zene = a régmúlt pop zenéje? 

 íráskészség fejlesztése:  

o brossúrák, adatlapok kitöltése,  

o film/könyvajánló brossúra készítése 

o plakátok, szórólapok, hirdetések készítése 

 csoportos projektmunka (prezentáció, plakát készítése):  

o szórakozási lehetőségek lakóhelyeden 

o a média szerepe a mai korban 

 kutatómunka 

o külföldi kulturális események megismerése, bemutatása 

o hazai fesztiválok bemutatása, értékelése 

o kiállítások, érdekes múzeumok bemutatása 

 projektmunka 

 mi szórakoztatta nagyszüleinket/szüleinket?  

 mi szórakoztat minket? 

 egy német nyelvű – korosztályi érdeklődésnek megfelelő – film megtekintése, megbe-

szélése 

 egy rövid német nyelvű novella órai feldolgozása 

TÉMAKÖR: Bezüge zur Zielsprache und zum Sprachenlernen 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 

Tanulási eredmények (követelmények) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 beazonosít nyelvtanulási célokat és ismeri az ezekhez tartozó nyelvtanulási és nyelv-

használati stratégiákat;  

 nyelvtanulási céljai érdekében tudatosabban foglalkozik a célnyelvvel; 

 céljai eléréséhez társaival párban és csoportban is együttműködik; 

 céljai eléréséhez önszabályozóan is dolgozik; 

 használ önértékelési módokat nyelvtudása felmérésére; 

 egyre tudatosabban használja az ön-, tanári, vagy társai értékelését nyelvtudása fenntar-

tására és fejlesztésére; 



 körülírással közvetíti a jelentéstartalmat, ha a megfelelő szót nem ismeri;  

 ismert témákban a szövegösszefüggés alapján kikövetkezteti az ismeretlen szavak je-

lentését, megérti az ismeretlen szavakat is tartalmazó mondat jelentését; 

 félreértéshez vezető hibáit kijavítja, ha beszédpartnere jelzi a problémát;  

 a kommunikáció megszakadása esetén más stratégiát alkalmazva újrakezdi a mondan-

dóját; 

 a társalgás vagy eszmecsere menetének fenntartásához alkalmazza a rendelkezésére álló 

nyelvi és stratégiai eszközöket; 

 nem értés esetén tudja tisztázni a tartalmat; 

 a tanult kifejezések alkalmazásával és a tanult nyelvi szokások követésével céljainak 

megfelelő érzéseket és beszédszándékokat fejez ki; 

 digitális eszközökön és csatornákon keresztül is folytat célnyelvi interakciót az ismert 

nyelvi eszközök segítségével; 

 digitális eszközökön és csatornákon keresztül is megérti az ismert témához kapcsolódó 

írott vagy hallott szövegeket; 

 használja a nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiákat nyelvtudása fenntartására és 

fejlesztésére; 

 hibáiból levont következtetéseire többnyire épít nyelvtudása fejlesztése érdekében; 

 megfogalmaz hosszú távú nyelvtanulási célokat saját maga számára; 

 társaival a kooperatív munkaformákban és a projektfeladatok megoldása során is törek-

szik a célnyelvi kommunikációra; 

 kreatív, változatos műfajú szövegeket alkot szóban, kooperatív munkaformákban; 

 törekszik releváns digitális tartalmak használatára beszédkészségének, szókincsének és 

kiejtésének továbbfejlesztése céljából; 

 használ kiemelést, hangsúlyozást, helyesbítést; 

 összekapcsolja a mondatokat megfelelő kötőszavakkal, így követhető leírást ad vagy 

nem kronológiai sorrendben lévő eseményeket is elbeszél; 

 a szövegek létrehozásához nyomtatott vagy digitális segédeszközt, szótárt használ; 

 alkalmazza a célnyelvi normához illeszkedő kiejtést, beszédtempót és intonációt; 

 digitális eszközöket és felületeket is magabiztosan használ nyelvtudása fejlesztésére; 

 megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó írott – akár egyszerűbb irodalmi – 

szöveg tartalmát; 



 a szövegkörnyezet alapján kikövetkezteti a szövegben előforduló ismeretlen szavak je-

lentését; 

 egy összetettebb nyelvi feladat, projekt végéig tartó célokat tűz ki magának; 

 nyelvtanulási céljai érdekében használja a tanórán kívüli nyelvtanulási lehetőségeket; 

 kikövetkezteti a szövegben megjelenő elvontabb nyelvi elemek jelentését az ajánlott 

tématartományokhoz kapcsolódó témákban; 

 nyelvi haladását fel tudja mérni; 

 hibáit az esetek többségében is tudja javítani. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Sprachkön-

nen und Sprachkenntnisse, Sprachlernstrategien, Sprachen, autonomes Lernen,  

 A célnyelvre jellemző standardhoz közelítő kiejtés használata  

 Nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák egyre tudatosabb alkalmazása 

Javasolt tevékenységek 

 gyakorló feladatok készítése (akár online is) az osztálytársak részére  

 nyelvtani, szókincsfejlesztő játékok készítése és játszása az órán 

 internetes kutatás és beszámoló  

o új szavak jelentéséről, eredetéről, szinonímáiról 

o a magyar és a német nyelv eredetéről, a különböző nyelvcsaládokról  

o a dialektusokról 

o kedvenc pop dalom érdekes szófordulatai 

 olvasásértés fejlesztése: ismeretlen szavak jelentésének kikövetkeztetése 

 ’Osztálykönyvtár’ 

o évente egy-két könnyített olvasmány elolvasása, egyéni értékelése, ajánlása  

 íráskészség fejesztése 

o cikkek egy havonta megjelenő német nyelvű osztály ’hírlaphoz’ (pl: LUX’) fel-

használva az aktuális témákhoz végzett kutatómunkákat 

o német nyelvű hirdetőtábla az osztályban az aktuális hírekkel/felhívásokkal né-

metül 

TÉMAKÖR: Interkulturelle und landeskundliche Themen 



JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 

Tanulási eredmények (követelmények) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 alkalmazza a célnyelvi kultúráról megszerzett ismereteit informális kommunikációjá-

ban; 

 ismeri és keresi a főbb hasonlóságokat és különbségeket saját anyanyelvi és a célnyelvi 

közösség szokásai, értékei, attitűdjei és meggyőződései között; 

 felismeri a legfőbb hasonlóságokat és különbségeket az ismert nyelvi változatok között; 

 tájékozott a célnyelvi országok jellemzőiben és kulturális sajátosságaiban; 

 a célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemeket magabiztosan használja. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Célnyelvi kulturális szokások, jellemzők ismerete: Bräuche und Traditionen 

 Célnyelvi országok országismereti jellemzőinek ismerete: Leute und Kultur, Traditio-

nen, typische Wahrzeichen, nationale Sportarten, Küche, regionale Sprache, Se-

henswürdigkeiten Kunst, Geschichte 

 A célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemek alkalmazása 

 Célnyelvi kultúráról egyszerű információk átadása 

 Egyszerű interakció a célnyelvi kultúráról 

Javasolt tevékenységek: 

 projektmunka 

o a hagyományok ápolása Magyarországon és a DACHL országokban 

o Mik a legfőbb sportágak a két országban és miért? 

o a népviselet szerepe hazánkban és a DACHL országokban 

 internetes kutatómunka 

o a német himnusz eredete és változásai 

 prezentáció 

 a német-magyar közös történelem egy kiemelkedő eseménye  

 játék 

o leírás készítése/receptek – magyar vagy német/osztrák/svájci specialitás 

o kvíz különböző oszágok étkezési szokásairól 



 kritika írása egy étteremről, kulturális programról az iskolai/osztály újságba 

 vitafórum 

o milyen kulturális meglepetések érhetnek a DACHL országokban? 

TÉMAKÖR: Fächerübergreifende Themen und Situationen  

JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 

Tanulási eredmények (követelmények) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy ko-

operatív munkaformában; 

 egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást 

tart önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

 kiszűr konkrét információkat nyelvi szintjének megfelelő szövegből, és azokat össze-

kapcsolja egyéb ismereteivel; 

 használ célnyelvi elemeket más tudásterületen megcélzott tartalmakból. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Tanult szavak, szókapcsolatok használata célnyelven a témakörre jellemző, életkornak 

és érdeklődésnek megfelelő tartalmakból 

 Információszerzés célnyelven egyéb tanulásterületi tartalmakban 

Javasolt tevékenységek: 

 projektmunka (egyéni) 

o szókincsgyűjtés a kedvenc tantárgyam bemutatásához 

o egy magyar tudós/író/költő/történelmi hős életének ismertetése 

 (papíralapú vagy online) poszter vagy kiselőadás készítése bármely más tudásterület 

témaköreiről 

 vitafórum 

o melyik tantárgyat hogyan hasznosíthatjuk a felnőtt életben? 

o kell-e a mindennapos testnevelés? 

o fontos-e a zene és a tánc? 

o kell-e könyvet olvasnia a 21. század fiataljának? 



o fontos-e az irodalmi művek lefordítása, filmek szinkronizálása? 

 játék 

o szavak gyűjtése és elhelyezése a különböző tantárgyak oszlopai alá – kié a leg-

hosszabb lista? 

o egy történelmi esemény modellezése szerepjátékkal 

TÉMAKÖR: Aktuelle Themen 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 

Tanulási eredmények (követelmények) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 használja a célnyelvet életkorának és nyelvi szintjének megfelelő aktuális témákban és 

a hozzájuk tartozó szituációkban; 

 megérti a célnyelvi, életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi hí-

rek, események lényegét. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírekre és esemé-

nyekre vonatkozó alapvető szókincs megértése és használata célnyelven 

 Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírek és esemé-

nyek értelmezése és tájékozódásra való alkalmazása célnyelven 

 Életkornak és érdeklődésnek megfelelő német nyelvű hazai és nemzetközi aktuális hírek 

és események alkalmazása ismeretszerzésre, szórakozásra. 

Javasolt tevékenységek: 

 vitafórum egy aktuális eseményről 

 újság készítése, rövid cikkek írása az aktuális témákban 

 videók megtekintése  

o hírműsorok  

o aktuális eseményekről szóló tudósítások 

o riportok 

 szerepjáték 

 ’néma’ videókhoz szövegkészítés és eljátszás 



 TV interjúkészítés egy híres emberrel (pl. sportolóval)  

 internetes kutatómunka 

o egy aktuális esemény előzményeiről, részletesebb információkról 

o szókincsfejlesztés a média világához 

 nyelvi/stilisztikai tudatosítás = az újságnyelv 

o a szalagcímek nyelvezete 

o az újságcikkek stílusa, szerkezete 

o különbség egy hír írott és szóbeli megjelenésében  

TÉMAKÖR: Wissenschaft und Technik, Kommunikation 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 12 óra 

Tanulási eredmények (követelmények) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy ko-

operatív munkaformában; 

 megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó összefüggő 

hangzó szöveget, és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 

 véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót foly-

tat; 

 véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót foly-

tat; 

 egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást 

tart önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

 összefüggően, érthetően és nagyrészt folyékonyan beszél az adott tématartományhoz 

tartozó témákban a tanult nyelvi eszközökkel, felkészülést követően; 

 összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést kö-

vetően, szabadon választott témában, IKT-eszközökkel támogatva mondanivalóját; 

 értelmezi a számára ismerős, elvontabb tartalmú szövegekben megjelenő ismeretlen 

nyelvi elemeket; 

 megérti és értelmezi a lényeget az ajánlott tématartományokhoz kapcsolódó összefüggő, 

akár autentikus írott szövegekben. 



Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Technik im 

Haushalt, Handy, Computer, Internet 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Nutzung der Technologie im Alltag, im Studium oder in der Arbeit  

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Internet, 

soziale Netzwerke 

 Egyszerű információ átadása a tudomány és technika tématartományban 

 Egyszerű interakció a tudomány és technika tématartományban 

Javasolt tevékenységek: 

 kiselőadás: Én és az okostelefonom 

 csoportos projektmunka: A világ internet nélkül 

 projektmunka (csoportban): Milyen technikai újítások fogják segíteni a jövőben…  

o a közlekedést? 

o a házimunkát?  

o az oktatást? 

o a kommunikációt? 

 internetes kutatómunka és prezentáció 

o a világ legfontosabb találmányai 

o a kommunkáció fejlődése az utóbbi 20 évben 

o a tudományos élet „fáklyavivői” a történelem folyamán  

 vitafórum  

o az internet jövője 

o mire jó a virtuális valóság?  

o haladás-e minden változás? 

o a közösségi média előnyei és hátrányai 

TÉMAKÖR: Wissenserwerb, Wissensvermittlung  

JAVASOLT ÓRASZÁM: 13 óra 

Tanulási eredmények (követelmények) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 



 összefüggő, papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önál-

lóan vagy kooperatív munkaformában; 

 egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást 

tart önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

 szóban átad nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi tartalmakat valós nyelvi interakciók 

során; 

 környezetének kulturális értékeit célnyelven közvetíti; 

 írásban közvetít célnyelvi tartalmakat valós nyelvi interakciót igénylő helyzetekben; 

 digitális eszközöket és felületeket is használ a célnyelven ismeretszerzésre és szórako-

zásra; 

 összefoglal és lejegyzetel, írásban közvetít nyelvi szintjének megfelelő, rövid olvasott 

vagy hallott szövegeket; 

 nyelvtanulási céljai érdekében használja a tanórán kívüli nyelvtanulási lehetőségeket; 

 nyelvtanulási céljai érdekében él a valós nyelvhasználati lehetőségekkel. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A tanult témákhoz kapcsolódó német nyelvű információ megszerzése 

 Információ megosztása német nyelven 

Javasolt tevékenységek: 

 projektmunka (egyéni vagy csoportos) 

o prezentáció/hangfelvétel/videófelvétel készítése különböző témákban és ezek 

bemutatása az osztálynak 

o kedvenc témák feldolgozása posztereken – majd ezek kiállítása az osztályban 

o német nyelvű filmek, programok ismertetése a németes faliújságon írásban 

 projektmunka osztályszinten: magazin készítése a tanulók írásaiból (történetek, versek, 

kutatási eredmények, beszámolók stb.)  

 

11. évfolyam 

Heti 3 óra 

Összesen: 111 óra 

Beérkezéskor a nyelvi szint: B1 



Kimeneti szint: B1+ 

Dolgozatírás: 4 óra (1x dupla óra) 

Nyelvi funkciók: 

 álláspont, vélemény kifejezése (Ich vertrete die Meinung / den Standpunkt, …) 

 érvek felvezetése (Ich halte das für besonders wichtig, weil..., Wenn man bedenkt, 

dass..., Man sollte auf alle Fälle berücksichtigen, dass...) 

 egyetértés mások érveivel (Das finde / glaube / meine ich auch., Da haben Sie Recht.) 

 kétely, bizonytalanság kifejezése (Da bin ich mir nicht sicher. Das bezweifle ich. Sie 

haben teilweise Recht, aber…) 

 mások érveivel való egyet nem értés (Da bin ich ganz anderer Meinung / Ansicht, 

weil..., Dem kann ich nicht zustimmen, weil..., Das kann ich überhaupt nicht 

nachvollziehen, weil...) 

 javaslat (Ich bin dafür, dass..., Ich schlage vor, wir...., Wir könnten vielleicht ..., Was 

halten Sie davon, ...., Ich hätte eine andere Idee., Ich würde einen anderen Vorschlag 

machen.) 

 konklúzió levonása (Alles in allem zeigt sich, dass....) 

 érdeklődés kifejezése (Ich möchte mich danach erkundigen, ..., Könnten Sie mir weitere 

Informationen über ... geben?) 

 hogylét iránti érdeklődés (Was kann ich für dich/Sie tun?) 

 bocsánatkérés értelmezése és annak kifejezése (Entschuldigen Sie bitte…/Verzeihen 

Sie bitte…, kein Problem)  

 érzések kifejezése (ich befürchte, dass…)  

 egymást követő események leírása (zuerst, zweitens, zum Schluss) 

 beszédszándék jelzése beszélgetés közben (Kann/darf ich dich/Sie kurz unterbrechen) 

Nyelvi elemek és struktúrák: 

 feltételes mód (Wenn ich nicht so viel Schokolade äße, wöge ich nicht 70 Kilo/Wenn 

ich nicht so viel Schokolade essen würde, würde ich nicht 70 Kilo wiegen.), feltételes 

mód módbeli segédigével, múlt időben (Jan hätte den Test besser schreiben können, 

wenn er mehr gelernt hätte.) 

 óhajtó és irreális óhajtó mondatok (Wenn ich doch Steven noch einmal sähe! Wenn ich 

bloß nichts gesagt hätte!) 



 mellékmondatok: módhatározói mellékmondat (Er erzählt so spannend, dass alle ihn 

bewundern.), hasonlító mellékmondat (Er sieht so aus, als ob er wieder gesund wäre.), 

következtető mellékmondat (Sie ist weggegangen, ohne dass sie etwas gesagt hätte.), 

megengedő mellékmondat (Obwohl er viele Probleme hat, steht uns immer zur Ver-

fügung.) 

 cselekvőpasszív módbeli segédigékkel jelen és múlt időben (Deine Schrift kann nicht 

gelesen werden./Alle Geschenke konnten schön eingepackt werden 

 főnévi és melléknévi vonzatok (zweifeln an, angewiesen auf) 

 elváló és nem elváló igekötők (Der Schüler hat das unbekannte Wort schön um-

geschrieben. Mein Text gefällt mir nicht, ich umschreibe den ganzen.) 

Az egyes témakörök tanulása eredményeként a tanuló: 

 az adott tématartományban megért összetett, elvontabb, akár anyanyelvűek kommuni-

kációjából születő célnyelvi szöveget; 

 létrehoz összetett, akár elvontabb, a közvetlen vonatkozásokon túlmenő tartalmú cél-

nyelvi szöveget; 

 életkorának megfelelő, a természeteshez közelítő interakciót folytat. 

Témakörök 

TÉMAKÖR: Themen und Situationen im persönlichen Bereich: Verwandtschaftsbezie-

hungen, Lebensstil 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 15 óra 

Tanulási eredmények (követelmények) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 beszámol saját élményen, tapasztalaton alapuló, akár az érdeklődési körén túlmutató 

vagy elképzelt személyes eseményről a cselekmény, a körülmények, az érzések és gon-

dolatok ismert nyelvi eszközökkel történő összetettebb, részletes és világos jellemzésé-

vel; 

 a tanult nyelvi elemek segítségével megérti a hangzószöveg lényegét akár anyanyelvi 

beszélők köznyelvi kommunikációjában és számára kevésbé ismert témákban és szitu-

ációkban is; 

 megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó összefüggő 

hangzó szöveget;  



 értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 

 megért szokványos tempóban folyó autentikus szórakoztató és ismeretterjesztő tartal-

makat, változatos csatornákon; 

 megérti és értelmezi a részleteket hosszabb, összetettebb, akár elvontabb témájú írott 

szövegekben; 

 társalgást kezdeményez, a megértést fenntartja, törekszik mások bevonására, és szükség 

esetén lezárja azt a személyes tématartományon belül, akár anyanyelvű beszélgetőtárs 

esetében is; 

 érzelmeit és véleményét szóban, változatos nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról 

interakciót folytat; 

 érzelmeit és véleményét írásban, változatos nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról 

interakciót folytat; 

 a nyelvi funkciókat és nyelvi eszköztárát életkorának megfelelő élethelyzetekben meg-

felelően alkalmazza; 

 mondanivalóját kifejezi kevésbé ismerős helyzetekben is, nyelvi eszközök széles köré-

nek használatával; 

 digitális eszközökön és csatornákon keresztül is alkot szöveget szóban és írásban; 

 szükség esetén eltér az előre elgondoltaktól és mondandóját a beszédpartnerekhez, hall-

gatósághoz igazítja; 

 beszéd- és írásprodukcióját tudatosan megtervezi, hiányosságait igyekszik kompen-

zálni; 

 szóban és írásban, valós nyelvi interakciók során jó nyelvhelyességgel, megfelelő szó-

kinccsel, a természeteshez közelítő szinten vesz részt a személyes tématartományban és 

az idetartozó érettségi témákban. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Bekannte, 

Familienmitglieder, Verwandte, Generationen in der Familie, Liebe, Ehe, Freunde, 

berühmte Personen, Vorbilder, medizinisches Fachpersonal, Gleichberechtigung von 

Mann und Frau, alte und neue Familienmodelle 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: unmittel-

bare und weitere Umgebung, Arbeitsplätze, Institutionen im Gesundheitswesen, 

Wohnorte, Freizeitorte, Persönliche Dienstleistungen  



 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Teile des Ha-

uses/der Wohnung, Einrichtung, Gebrauchsgegenstände, grundlegende Gegenstände 

zur Behandlung von Krankheiten und um fit zu bleiben, Kleider und Accessoires  

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Feste (Fa-

milienfeste, Kirchenfeste, Nationalfeste) Schul- und Familienfeiern, Sportarten, Sporte-

reignisse, Krankheiten,  

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Haus-

halts –und Gartenarbeiten, Tagesablauf, Gewohnheiten, gesunde Ernährung, Plätze zum 

Essen (zu Hause, Kantine, Restaurants), fit bleiben, zum Arzt gehen, Hausarbeiten, 

tägliche Aufgaben  

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: größerer 

Familienkreis, Rollenverteilung in der Familie, Wohlstand, soziale Beziehungen, Klei-

der und Mode, Kleidung als Ausdruck der gesellschaftlichen Zugehörigkeit, Lebens-

phasen, Beziehungen, Zukunftspläne, häufige Krankheiten und Verletzungen, Gesund-

heitswesen (medizinische Behandlung, Heilmittel zu Hause), positive und negative 

Charakterzüge, persönliche Erfolge und Misserfolge, Freundschaft 

 Személyes élethez tartozó összetettebb, akár a közvetlen vonatkozásokon túlmutató in-

formációk átadása 

 A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a személyes té-

matartományban 

Javasolt tevékenységek: 

 internetes kutatás 

o a családok szerepe a különböző társadalmakban (dinasztiák, klánok stb…) 

o milyenek voltak a családok Magyarországon 100 évvel ezelőtt? 

o a nők szerepének változásai az évszázadok folyamán 

o modern családok 

o az orvoslás lehetőségei a régmúltban és ma 

 szerepjáték  

o orvosi ellátás igénybevétele 

o ajándékba kapott ruhanemű/könyv/telefon visszacserélése 

 önálló szövegalkotás 

o az életem 15 év múlva  

o híres személyiségek, mint példaképek 



 vitafórum 

o az egyes családtagok családban betöltött szerepe és feladatai 

o ’A házasságok az égben köttetnek’ 

o vannak-e még családi példaképek? 

o a generációk együttélése: kölcsönös segítség vagy konfliktusforrás? 

o a Mama Hotel lakói 

o hagyományos vagy modern családmodell? 

o piercingek és tetoválások a fiatalok körében 

o ’Egy gyerek nem gyerek?’ 

o valóban „ruha teszi az embert”? 

o hagyományos vagy alternatív gyógyítás? 

o minden biotermék bio? 

o a márkanevek szerepe a társadalomban 

TÉMAKÖR: Öffentliches Leben und Unterhaltung 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 óra 

Tanulási eredmények (követelmények) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 beszámol az érdeklődési körébe eső közügyekkel, szórakozással kapcsolatos esemény-

ről a cselekmény, a körülmények, az érzések és gondolatok ismert nyelvi eszközökkel 

történő részletes és világos jellemzésével; 

 a tanult nyelvi elemek segítségével megérti a hangzószöveg lényegét számára kevésbé 

ismert témákban és szituációkban is; 

 a tanult nyelvi elemek segítségével megérti a hangzószöveg lényegét anyanyelvi beszé-

lők köznyelvi kommunikációjában; 

 megérti az elvontabb tartalmú hangzószövegek lényegét 

 követi a szokványos tempóban folyó, környezettel kapcsolatos autentikus szórakoztató 

és ismeretterjesztő tartalmakat, változatos csatornákon; 

 megérti a legtöbb televíziós hírműsort; 

 megérti a részleteket hosszabb, összetettebb, akár elvontabb témájú írott szövegekben; 

 megérti az összefüggéseket a közügyekkel, szórakozással kapcsolatos tématartomány-

hoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 



 társalgást kezdeményez, a megértést fenntartja, törekszik mások bevonására, és szükség 

esetén lezárja azt szórakozás, illetve információszerzés, -csere céljából, akár anya-

nyelvű beszélgetőtárs esetében is; 

 a közügyekkel, szórakozással kapcsolatos témákban, nyelvi kommunikációt igénylő 

helyzetekben interakciót folytat, felhasználva általános és nyelvi háttértudását, ismere-

teit, alkalmazkodva a társadalmi normákhoz; 

 digitális eszközöket és felületeket is használ a célnyelven ismeretszerzésre és szórako-

zásra; 

 nyelvtanulási céljai érdekében él a valós nyelvhasználati lehetőségekkel; 

 nyelvtanulási céljai érdekében alkalmazza a tanórán kívüli nyelvtanulási lehetőségeket. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: An-

gestellte in sozialen Institutionen 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: kulturelle 

Institutionen, Restaurants, Hotels, berühmte Orte im In- und Ausland 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Ver-

waltung, Wegbeschreibung, Auskunft geben 

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: kulturelle 

Veranstaltungen, Unterhaltungsmöglichkeiten 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Hobbies, 

Unterhaltung, Kultur, Dientleistungen 

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmak alkalmazása: 

Freizeitaktivitäten, Bücher, Filme, Unterhaltungsmöglichkeiten, Hobbys, Kunst, Kon-

zerte, Sport, Lesen, Computerspiele, Medien 

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő német nyelvű szövegek felhasználása szórako-

zás és játékos nyelvtanulás céljára 

 A közügyekkel, szórakozással kapcsolatos tématartományhoz tartozó összetettebb 

 A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a közügyekkel, 

szórakozással kapcsolatos tématartományban 

Javasolt tevékenységek: 

 internetes kutatómunka  



o kulturális események és szórakozási lehetőségek egy kiválasztott célnyelvi/ma-

gyarországi városban 

 szerepjáték  

o útbaigazítás kérése és adása 

 vitafórum 

o az e-könyvek előnyei és hátrányai 

o gyorsétterem vagy házi koszt? 

TÉMAKÖR: Bezüge zur Zielsprache und zum Sprachenlernen 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 óra 

Tanulási eredmények (követelmények) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 tudatosan használja a nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiákat nyelvtudása fenntar-

tására és fejlesztésére; 

 hiányosságait, hibáit felismeri, azokat egyre hatékonyabban kompenzálja, javítja a ta-

nult stratégiák felhasználásával; 

 céljai eléréséhez önszabályozóan is dolgozik; 

 használ önértékelési módokat nyelvtudása felmérésére; 

 használja az ön-, tanári, vagy társai értékelését nyelvtudása fenntartására és fejleszté-

sére; 

 társaival a kooperatív munkaformákban és a projektfeladatok megoldása során is törek-

szik a célnyelvi kommunikációra; 

 kreatív, változatos műfajú szövegeket alkot szóban, kooperatív munkaformákban; 

 törekszik releváns digitális tartalmak használatára beszédkészségének, szókincsének és 

kiejtésének továbbfejlesztése céljából; 

 a szövegösszefüggés alapján kikövetkezteti az ismeretlen szavak jelentését, megérti az 

ismeretlen szavakat is tartalmazó mondatot; 

 a tanult kifejezések alkalmazásával és a tanult nyelvi szokások követésével érzéseit és 

beszédszándékait világosan és érthetően fejezi ki; 

 a szövegek létrehozásához hatékonyan használ nyomtatott vagy digitális segédeszközt, 

szótárt;  



 digitális eszközökön és csatornákon keresztül is folytat a természeteshez közelítő cél-

nyelvi interakciót az ismert nyelvi eszközök segítségével; 

 digitális eszközökön és csatornákon keresztül is alkalmazza az ismert témához kapcso-

lódó írott vagy hallott szövegeket;  

 alkalmazza a célnyelvi normához közelítő beszédtempót; 

 digitális eszközöket és felületeket is rendszeresen használ nyelvtudása fejlesztésére; 

 felismeri, és jellemző elemeiben megérti a legfőbb nyelvi dialektusok egyes elemeit is 

tartalmazó szóbeli közléseket; 

 hatékonyan alkalmazza a tanult nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiákat; 

 elolvas és értelmez nyelvi szintjének megfelelő irodalmi szövegeket;  

 egy összetettebb nyelvi feladat, projekt végéig tartó célokat tűz ki magának; 

 céljai eléréséhez megtalálja és használja a megfelelő eszközöket, módokat; 

 nyelvi haladását fel tudja mérni és ezt fejlődése szolgálatába állítja; 

 hibáit igyekszik önállóan is javítani; 

 nyelvtanulási céljai érdekében használja a tanórán kívüli nyelvtanulási és nyelvhaszná-

lati lehetőségeket. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Sprachkön-

nen und Sprachkenntnisse, Sprachlernstrategien, Sprachen, Dialekte, autonomes Lernen 

 A célnyelvre jellemző standardnak megfelelő kiejtés használata az ismert nyelvi ele-

mekben 

 A legfőbb célnyelvi dialektusok felismerése 

 Nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák tudatos és hatékony alkalmazása 

Javasolt tevékenységek: 

 interaktív térképek használata  

o ismerkedés célnyelvi dialektusokkal 

 csoportmunka 

o szófelhők készítése az érettségi témakörökhöz 

 prezentáció készítése és bemutatása a külföldi nyelvtanulás pozitív és negatív tapaszta-

latairól 

 egyéni projekt 



o 2-3 könnyített olvasmány elolvasása, olvasónapló írása 

o egy célnyelvű vers fordításával való összehasonlítása 

 vitafórum 

o internetes szótárt vagy papíralapút érdemes használni? 

o a „Denglisch” hatása a német nyelv jövőjére 

TÉMAKÖR: Interkulturelle und landeskundliche Themen 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 

Tanulási eredmények (követelmények) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 alkalmazza a célnyelvi kultúráról megszerzett ismereteit informális és akár formális 

kommunikációjában; 

 ismeri a célnyelvi országok történelmének és jelenének legfontosabb vonásait; 

 interkulturális ismeretei segítségével társasági szempontból is megfelelő kommuniká-

ciót folytat írásban és szóban; 

 megfogalmaz főbb hasonlóságokat és különbségeket az ismert nyelvi változatok között; 

 alkalmazza a nyelvi változatokról megszerzett ismereteit informális kommunikációjá-

ban; 

 szociokulturális ismeretei (például célnyelvi társadalmi szokások) már lehetővé teszik 

azt, hogy társasági szempontból is megfelelő kommunikációt folytasson; 

 interkulturális tudatosságára építve felismeri a célnyelvi és saját hazájának kultúrája kö-

zötti hasonlóságokat és különbségeket; 

 tájékozott a célnyelvi országok jellemzőiben és kulturális sajátosságaiban; 

 ismeri a célnyelvi és saját hazájának kultúrája közötti hasonlóságokat és különbségeket; 

 tájékozott a célnyelvi országokra jellemző alapvető érintkezési és udvariassági szoká-

sokat illetően; 

 ismertet célnyelven a magyar értékeket; 

 a célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemeket magabiztosan használja. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Célnyelvi kulturális szokások, jellemzők ismerete: Bräuche und Traditionen  



 Célnyelvi országok országismereti jellemzőinek ismerete: Leute und Kultur, Traditio-

nen, typische Wahrzeichen, nationale Sportarten, Küche, regionale Sprache, Se-

henswürdigkeiten, Kunst, Geschichte, Literatur 

 Célnyelvi országok történelmi jellemzőinek ismerete: Das Dritte Reich, BRD, DDR, 

Wende, Mauerfall  

 Célnyelvi országok alapvető érintkezési szabályainak ismerete és alkalmazása (Tschüß, 

sehr geehrte…, Hallo u.s.w) 

 Hazánk legfontosabb történelmi eseményeinek, személyeinek, folyamatainak ismerete 

célnyelven  

 A célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemek alkalmazása 

 Célnyelvi kultúráról információk átadása 

 Hazánk országismereti és egyéb fő jellemzőiről információk átadása 

 Interakció a célnyelvi és hazai kultúráról, országismereti jellemzőkről 

Javasolt tevékenységek: 

 prezentáció készítése és bemutatása  

o Magyarország és Németország/Ausztria történelmének legfontosabb kapcsoló-

dásai 

 projektmunka  

o a DACHL országok rövid történelme 

o a magyar és német/osztrák/svájci történelem kapcsolódási pontjai  

o hagyományok és szokások egy célnyelvi országban  

 internetes kutatómunka  

o magyar receptek német nyelvű interpretálása 

o milyen más nyelvek találhatók a DACHL országokban? 

 egy német nyelvű történelmi film megtekintése  

 vitafórum 

o fontos-e a hagyományok életben tartása? 

o miben hasznos a globalizáció?  

TÉMAKÖR: Fächerübergreifende Themen und Situationen  

JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 

Tanulási eredmények (követelmények) 



A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy ko-

operatív munkaformában; 

 egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást 

tart önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

 ismer más tantárgyi tartalmakat, részinformációkat célnyelven; 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Tanult szavak, szókapcsolatok használata célnyelven a témakörre jellemző, életkornak 

és érdeklődésnek megfelelő tartalmakból 

 Információszerzés célnyelven egyéb tanulásterületi tartalmakban 

Javasolt tevékenységek: 

  egyéni projektmunka 

o a továbbtanuláshoz választott tantárgyam (tantárgyaim) bemutatása 

 vitafórum: a humán vagy a reál műveltség a fontos? 

TÉMAKÖR: Aktuelle Themen 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 óra 

Tanulási eredmények (követelmények) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 használja a célnyelvet aktuális témákban és a hozzájuk tartozó szituációkban; 

 felhasználja a célnyelvű, legfőbb hazai és nemzetközi híreket ismeretszerzésre és szó-

rakozásra.  

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírekre és esemé-

nyekre vonatkozó szókincs megértése és használata célnyelven 

 Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírek és esemé-

nyek értelmezése és tájékozódásra való alkalmazása célnyelven 

 Életkornak és érdeklődésnek megfelelő német nyelvű hazai és nemzetközi aktuális hírek 

és események alkalmazása ismeretszerzésre, szórakozásra 



Javasolt tevékenységek: 

 pármunka  

o célnyelvi sajtótermékek felkutatása  

o aktuális hírek olvasása 

o az olvasott cikk tartalmának ismertetése és állásfoglalás a benne foglaltakkal 

kapcsolatban 

 osztálymunka 

o német nyelvű híradó rendszeres nézése 

TÉMAKÖR: Wissenschaft und Technik, Kommunikation 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 14 óra 

Tanulási eredmények (követelmények) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 összefüggően, világosan és nagyrészt folyékonyan beszél a tudomány és technika téma-

tartományhoz tartozó alapvető témákban; 

 összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést kö-

vetően, az érettségi témakörök közül szabadon választott témában, IKT-eszközökkel 

támogatva mondanivalóját; 

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy ko-

operatív munkaformában; 

 megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket a tudomány és technika téma-

tartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus hangzó szövegekben; 

 megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket a tudomány és technika téma-

tartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

 véleményét szóban megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

 véleményét írásban megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

 véleményét szóban, felkészülés nélkül, a tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és 

arról interakciót folytat. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek  



 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Wis-

senschaftler, Forscher, Erfinder, Ingenieure  

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Geräte für 

Alltagsmenschen/Wissenschaftler/IT-Fachleute, (Teile von) IT-Geräten,  

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Messen, 

Konferenzen 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Nutzung der Technologie im Alltag, im Studium oder in der Arbeit, wesentliche Inno-

vationen 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Internet, 

soziale Netzwerke, Forschung, Erfindungen 

 A tudomány és technika tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a közvetlen vo-

natkozásokon túlmutató információk átadása 

 A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a tudomány és 

technika tématartományban. 

Javasolt tevékenységek: 

 internetes kutatómunka 

o találmányok 

o a jövő technikái 

 egyéni projekt 

o az autó/repülő története – kik voltak a feltalálók? 

o a jogosítvány megszerzése, az autó részei  

o mit fog tudni a következő telefonom? 

 vitafórum  

o az internet pozitív és negatív oldalai  

o lesz-e az unokámnak telefonja? 

o lehetséges-e még az egyéni feltalálás? 

o az okosház mindent megold? 

TÉMAKÖR: Wirtschaft und Finanzen 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 

Tanulási eredmények (követelmények) 



A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 összefüggően, világosan és nagyrészt folyékonyan beszél a pénzügyek és gazdaság té-

matartományhoz tartozó és az idevágó érettségi témákban, akár elvontabb tartalmakra 

is kitérve; 

 összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést kö-

vetően, az érettségi témakörök közül szabadon választott témában, IKT-eszközökkel 

támogatva mondanivalóját; 

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy ko-

operatív munkaformában; 

 megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket a pénzügyek és gazdaság téma-

tartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus hangzó szövegekben; 

 megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket a pénzügyek és gazdaság téma-

tartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

 véleményét írásban megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

 véleményét szóban, felkészülés nélkül, a tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és 

arról interakciót folytat. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Arbeitge-

ber, Arbeitnehmer, Angestellte und Arbeiter  

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: öffentliche 

Dienstleistungsbereiche, Bank, Post, Wechselstube 

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Geld, Bank-

karte, Kreditkarte, Konto, Währungen, Formulare in der Bank, Anzeigen, Werbungen 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Geld 

sparen, Geld überweisen, Geld abheben, Geld ausgeben und verschwenden, Banking, 

online kaufen, Geld wechseln 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Familien-

budget, Geld sparen, ausgeben und verschwenden, Kredite 

 A pénzügyek és gazdaság tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a közvetlen vo-

natkozásokon túlmutató információk átadása 

 A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a pénzügyek és 

gazdaság tématartományban 



Javasolt tevékenységek: 

 egyéni projekt 

o a pénz kialakulása, története 

o az első bankok 

 szerepjáték  

o banki ügyintézés  

o számlanyitás 

o reklamáció online vásárolt termékkel kapcsolatban  

o valutaváltás nyaralás előtt 

 eszmecsere 

o spórolás-költekezés 

o a jövedelem értelmes beosztása 

 kutatómunka (internet, újságcikk) 

o hitelek, állami támogatások 

o a tőzsde története, működése 

 vitafórum 

o ki kezelje a családi kasszát? 

o a munka jutalma a zsebpénz? 

o hitellel kezdődjön a felnőtt élet? 

o a reklámok a mindennapi életünkhöz tartoznak? 

TÉMAKÖR: Arbeitswelt und Karriere 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 14 óra 

Tanulási eredmények (követelmények) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 összefüggően, világosan és nagyrészt folyékonyan beszél a karrier és munkavállalás té-

matartományhoz tartozó és az idevágó érettségi témákban, akár elvontabb tartalmakra 

is kitérve; 

 összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést kö-

vetően, az érettségi témakörök közül szabadon választott témában, IKT-eszközökkel 

támogatva mondanivalóját; 



 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy ko-

operatív munkaformában; 

 megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket a karrier és munkavállalás té-

matartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus hangzó szövegekben; 

 megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket a karrier és munkavállalás té-

matartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

 véleményét írásban megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

 véleményét szóban, felkészülés nélkül, a tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és 

arról interakciót folytat. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Berufe, 

Arbeitgeber, Arbeitnehmer, Kollegen 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Arbeit-

splätze, Büros  

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Gegenstände 

in unterschiedlichen Berufen  

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Vorstel-

lungsgespräch, Besprechungen   

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Pla-

nung, lebenslanges Lernen, Bewerbung um einen Job 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Lebenslauf, 

Berufswahl, Sommerjobs, Schülerjob Arbeitszeiten, Teilzeitjobs, Arbeitslosigkeit, Ar-

beitslosenhilfe, Teamarbeit, individuelle Aufgaben, Kooperation, kritisches Denken, 

Mobilität 

 A karrier és munkavállalás tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a közvetlen vo-

natkozásokon túlmutató információk átadása 

 A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a karrier és mun-

kavállalás tématartományban 

Javasolt tevékenységek: 

 önálló szövegalkotás  

o jelentkezés álláshirdetésre 

o német nyelvű önéletrajz készítése 



 szerepjáték  

o állásinterjú 

o beszégetés egy állásbörzén 

 olvasott szövegértés fejlesztése 

o álláshirdetések böngészése 

o munkaköri leírás értelmezése 

 csoportos projektmunka  

o egy munkahelyi projekt kidolgozása 

o közkedvelt szakmák bemutatása 

 vitafórum 

o nyári munka vagy a jól megérdemelt pihenés? 

o csak az egyetem lehet a cél? 

o létezik ideális munkahely? 

o hazai vagy külföldi munkavállalás?  

TÉMAKÖR: Wissenserwerb und Wissensvermittlung  

JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 

Tanulási eredmények (követelmények) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 összetett információkat ad át és cserél; 

 összefüggő, papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önál-

lóan vagy kooperatív munkaformában; 

 egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást 

tart önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

 szóban ad át nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi tartalmakat valós nyelvi interakciók 

során; 

 környezetének kulturális értékeit célnyelven közvetíti; 

 írott szöveget igénylő projektmunkát készít olvasóközönségnek; 

 írásban közvetít célnyelvi tartalmakat valós nyelvi interakciót igénylő helyzetekben; 

 célzottan keresi az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket tanórán kívül is, 

ismeretszerzésre és szórakozásra; 



 digitális eszközöket és felületeket is használ a célnyelven ismeretszerzésre és szórako-

zásra; 

 nyelvtanulási céljai érdekében használja a tanórán kívüli nyelvtanulási lehetőségeket; 

 nyelvtanulási céljai érdekében él a valós nyelvhasználati lehetőségekkel; 

 használ célnyelvi tartalmakat ismeretszerzésre;  

 használ célnyelvi tartalmakat tudásmegosztásra; 

 használ ismeretterjesztő anyagokat nyelvtudása fejlesztésére. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Német nyelvű, akár elvontabb tartalmú információ megszerzése 

 Célnyelvű, akár autentikus anyagok felhasználása ismeretszerzésre, tudásmegosztásra, 

nyelvi fejlesztésre 

Javasolt tevékenységek: 

 idegen nyelvű szócikk írása megadott témában, kutatómunka alapján 

 

12. évfolyam 

Heti 3 óra 

Összesen: 96 óra 

Beérkezéskor a nyelvi szint: B1+ 

Kimeneti szint: B2 

Dolgozatírás: 4 óra (1x dupla óra) 

Nyelvi funkciók: 

 álláspont, vélemény kifejezése (Ich vertrete die Meinung / den Standpunkt, …) 

 érvek felvezetése (Ich halte das für besonders wichtig, weil..., Wenn man bedenkt, 

dass..., Man sollte auf alle Fälle berücksichtigen, dass...) 

 egyetértés mások érveivel (Das finde / glaube / meine ich auch., Da haben Sie Recht.) 

 kétely, bizonytalanság kifejezése (Da bin ich mir nicht sicher. Das bezweifle ich. Sie 

haben teilweise Recht, aber…) 



 mások érveivel való egyet nem értés (Da bin ich ganz anderer Meinung / Ansicht, 

weil..., Dem kann ich nicht zustimmen, weil..., Das kann ich überhaupt nicht 

nachvollziehen, weil...) 

 javaslat (Ich bin dafür, dass..., Ich schlage vor, wir...., Wir könnten vielleicht ..., Was 

halten Sie davon, ...., Ich hätte eine andere Idee., Ich würde einen anderen Vorschlag 

machen.) 

 konklúzió levonása (Alles in allem zeigt sich, dass....) 

 statisztikai adatok elemzése grafikon, diagramm segítségével (Aus dem Schaubild geht 

hervor, … An letzer Stelle steht …) 

 reklamáció, panasz kifejezése (Hiermit möchte ich mich wegen der von Ihnen organisi-

erten Reise beschweren.) 

 érdeklődés kifejezése (Ich möchte mich danach erkundigen, ..., Könnten Sie mir weitere 

Informationen über ... geben?) 

 hogylét iránti érdeklődés (Was kann ich für dich/Sie tun?) 

 bocsánatkérés értelmezése és annak kifejezése (Entschuldigen Sie bitte…/Verzeihen 

Sie bitte…, kein Problem)  

 érzések kifejezése (ich befürchte, dass…)  

 egymást követő események leírása (zuerst, zweitens, zum Schluss) 

 beszédszándék jelzése beszélgetés közben (Kann/darf ich dich/Sie kurz unterbrechen) 

Nyelvi elemek és struktúrák:  

 feltételes mód (Wenn ich nicht so viel Schokolade äße, wöge ich nicht 70 Kilo/Wenn 

ich nicht so viel Schokolade essen würde, würde ich nicht 70 Kilo wiegen.), feltételes 

mód módbeli segédigével, múlt időben (Jan hätte den Test besser schreiben können, 

wenn er mehr gelernt hätte.) 

 óhajtó és irreális óhajtó mondatok (Wenn ich doch Steven noch einmal sähe! Wenn ich 

bloß nichts gesagt hätte!) 

 mellékmondatok: módhatározói mellékmondat (Er erzählt so spannend, dass alle ihn 

bewundern.), hasonlító mellékmondat (Er sieht so aus, als ob er wieder gesund wäre.), 

következtető mellékmondat (Sie ist weggegangen, ohne dass sie etwas gesagt hätte.), 

megengedő mellékmondat (Obwohl er viele Probleme hat, steht uns immer zur Ver-

fügung.) 



 cselekvőpasszív módbeli segédigékkel jelen és múlt időben (Deine Schrift kann nicht 

gelesen werden./Alle Geschenke konnten schön eingepackt werden 

 Állapotpasszív (Die Fenster sind weiß und blau gestrichen.) 

 főnévi és melléknévi vonzatok (zweifeln an, angewiesen auf) 

 folyamatos és beálló melléknévi igenevek (das schreibende Kind, das zu lesende Buch) 

 módbeli segédigék másodlagos jelentése (Der Zug muss in 5 Minuten ankommen. Er 

will den Unfall gesehen haben. 

 elváló és nem elváló igekötők (Der Schüler hat das unbekannte Wort schön um-

geschrieben. Mein Text gefällt mir nicht, ich umschreibe den ganzen.) 

Az egyes témakörök tanulása eredményeként a tanuló: 

 az adott tématartományban megért összetett, elvontabb, akár anyanyelvűek kommuni-

kációjából születő célnyelvi szöveget; 

 létrehoz összetett, akár elvontabb, a közvetlen vonatkozásokon túlmenő tartalmú cél-

nyelvi szöveget; 

 életkorának megfelelő, a természeteshez közelítő interakciót folytat. 

Témakörök 

TÉMAKÖR: Themen und Situationen im Bereich der Umgebung und Umwelt 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 

Tanulási eredmények (követelmények) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 beszámol akár az érdeklődési körén túlmutató környezeti eseményről a cselekmény, a 

körülmények, az érzések és gondolatok ismert nyelvi eszközökkel történő összetettebb, 

részletes és világos jellemzésével; 

 a tanult nyelvi elemek segítségével megérti a hangzószöveg lényegét akár anyanyelvi 

beszélők köznyelvi kommunikációjában számára kevésbé ismert témákban és szituáci-

ókban is; 

 megérti, értelmezi és összefoglalja az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó 

összefüggő hangzó szöveget, és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 

 megért szokványos tempóban folyó, környezettel kapcsolatos autentikus szórakoztató 

és ismeretterjesztő tartalmakat, változatos csatornákon; 



 megérti és értelmezi a részleteket hosszabb, összetettebb, akár elvontabb témájú írott 

szövegekben; 

 társalgást kezdeményez, a megértést fenntartja, törekszik mások bevonására, és szükség 

esetén lezárja azt a környezeti tématartományon belül, akár anyanyelvű beszélgetőtárs 

esetében is; 

 szükség esetén eltér az előre elgondoltaktól és mondandóját a beszédpartnerekhez, hall-

gatósághoz igazítja; 

 beszéd- és írásprodukcióját tudatosan megtervezi, hiányosságait igyekszik kompen-

zálni; 

 környezeti témákban a kommunikációs helyzetek széles körében hatékonyan ad át és 

cserél információt; 

 érzelmeit, véleményét változatos nyelvi eszközökkel szóban megfogalmazza és arról 

interakciót folytat; 

 érzelmeit, véleményét változatos nyelvi eszközökkel írásban megfogalmazza és arról 

interakciót folytat; 

 digitális eszközökön és csatornákon keresztül is megfelelő nyelvi eszközökkel alkot 

szöveget szóban és írásban; 

 szóban és írásban, valós nyelvi interakciók során jó nyelvhelyességgel, megfelelő szó-

kinccsel, a természeteshez közelítő szinten vesz részt a környezeti tématartományban és 

az idetartozó érettségi témákban; 

 összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést kö-

vetően, az érettségi témakörök közül szabadon választott témában, IKT-eszközökkel 

támogatva mondanivalóját; 

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy ko-

operatív munkaformában; 

 megérti, értelmezi és összefoglalja az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó 

összefüggő hangzó szöveget, és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 

 értelmezi az elvontabb tartalmú szövegekben megjelenő ismeretlen nyelvi elemeket; 

 megérti és értelmezi az összefüggéseket az ajánlott tématartományokhoz kapcsolódó 

összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

 véleményét szóban, változatos nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót 

folytat; 



 véleményét írásban, változatos nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót 

folytat; 

 egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást 

tart önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Tiere, 

Pflanzen, Personen im Dienste des Umweltschutzes 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Natur, Zu-

hause, Städte, auf dem Land, geografische Orte, Kontinente, Weltall, die Erde 

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Naturka-

tastrophen, Umweltschutz-Kampagne, Möglichkeiten vom Umweltschutz,  

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Umweltschutz, Tierschutz, Haustiere halten, Bodenschätze schützen, soziales Engage-

ment  

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Na-

turphänomene, Erhaltung der Natur, Nachhaltigkeit, Wetter und Klima, Jahreszeiten, 

Wiederverwertung und Wiederverwendung, Ökologisch wohnen, erneuerbare Energien  

 Környezetünkhöz tartozó összetettebb, akár a közvetlen vonatkozásokon túlmutató in-

formációk átadása 

 A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a környezeti té-

matartományban 

Javasolt tevékenységek: 

 kiselőadás német nyelven IKT eszközök segítségével 

o természeti kincsek a lakóhelyemen  

o mindennapi természetvédelem 

 csoportos projektmunka  

o a hulladékújrahasznosítás lehetőségei  

o természetvédő aktivista csoport létrehozása 

 kutatómunka  

o alternatív energiaforrások 

o globális felmelegedés 

o a Föld belső szerkezete, vulkánok, cunamik 



 vitafórum 

o családi ház vagy lakás? ’Az én házam az én váram’ 

o valóban olyan „szuperek” a szupermarketek? 

o miért népszerűek a lakóparkok? 

o a hulladékprobléma megoldható? 

o vidék vagy város? 

o gazdaságosak az új energiaforrások? 

TÉMAKÖR: Reisen und Urlaub, Tourismus 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 

Tanulási eredmények (követelmények) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 összefüggően, világosan és nagyrészt folyékonyan beszél a nyaralás, utazás, turizmus 

tématartományhoz tartozó és az idevágó érettségi témákban, akár elvontabb tartalmakra 

is kitérve; 

 összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést kö-

vetően, az érettségi témakörök közül szabadon választott témában, IKT-eszközökkel 

támogatva mondanivalóját; 

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy ko-

operatív munkaformában; 

 megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket az ajánlott tématartományokhoz 

kapcsolódó összefüggő, akár autentikus hangzó szövegekben; 

 megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket az ajánlott tématartományokhoz 

kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

 véleményét szóban változatos nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót 

folytat; 

 véleményét írásban változatos nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót 

folytat. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Touristen 

und Reiseleiter, Dienstleistungspersonal 



 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Unterkun-

ftsmöglichkeiten, Reiseziele, Sehenswürdigkeiten, Touristenattraktionen, öffentliche 

Dienstleistungsbetriebe 

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Sehenswür-

digkeiten, Denkmäler, Ausstellungen, Reisedokumente, Verkehrsmittel, Gegenstände 

beim Reisen, Unterlagen, Eintrittskarten, Prospekte  

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Feste und 

Feiertage in Ungarn und im Ausland, Festivals 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Vor-

bereitung und Planung einer Reise, Stadtrundfahrt, Stadtführung  

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Einzelreise 

und Gruppenreise, Währungen, kulturelle Unterschiede, Wirkung des Tourismus auf 

Menschen, Bedeutung des Tourismus auf die Wirtschaft, Neue Tourismuszweige (Well-

ness, Sprachtourismus u.s.w)  

 A nyaralás, utazás, turizmus tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a közvetlen 

vonatkozásokon túlmutató információk átadása 

 A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a nyaralás, uta-

zás, turizmus tématartományban. 

Javasolt tevékenységek: 

 szerepjáték 

o telefonos érdeklődés és szállásfoglalás a nyaralásra 

 önálló projektmunka  

o prospektus összeállítása a lakóhely nevezetességeiről  

o plakátkészítés a saját és egy választott ország kulturális különbségeiről 

 vitafórum  

o a turizmus pozitív és negatív hatásai 

o olcsók-e az olcsó repülőjáratok? 

o szervezett vagy egyéni utazás? 

o valóban olyan vonzó a kempingezés? 

o hagyományos vagy modern turizmus? 

 egy dokumentumfilm megtekintése egy célnyelvi ország nevezetességeiről 

 csoportos projektmunka: film készítése lakóhelyem nevezetességeiről 



 kutatómunka (internet, újságok, statisztikák): az utazás hatása a gazdaságra, társada-

lomra 

TÉMAKÖR: Öffentliches Leben und Unterhaltung 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 óra 

Tanulási eredmények (követelmények) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 beszámol akár az érdeklődési körén túlmutató közügyekkel, szórakozással kapcsolatos 

eseményről a cselekmény, a körülmények, az érzések és gondolatok ismert nyelvi esz-

közökkel történő összetettebb, részletes és világos jellemzésével; 

 a tanult nyelvi elemek segítségével megérti a hangzószöveg lényegét számára kevésbé 

ismert témákban és szituációkban is; 

 a tanult nyelvi elemek segítségével megérti a hangzószöveg lényegét anyanyelvi beszé-

lők köznyelvi kommunikációjában; 

 megérti az elvontabb tartalmú hangzószövegek lényegét, valamint a beszélők vélemé-

nyét is; 

 megért szokványos tempóban folyó, környezettel kapcsolatos autentikus szórakoztató 

és ismeretterjesztő tartalmakat, változatos csatornákon; 

 megérti és értelmezi a legtöbb televíziós hírműsort; 

 megérti és értelmezi a részleteket hosszabb, összetettebb, akár elvontabb témájú írott 

szövegekben; 

 megérti és értelmezi az összefüggéseket a közügyekkel, szórakozással kapcsolatos té-

matartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

 társalgást kezdeményez, a megértést fenntartja, törekszik mások bevonására, és szükség 

esetén lezárja azt szórakozás, illetve információszerzés, -csere céljából, akár anya-

nyelvű beszélgetőtárs esetében is; 

 a közügyekkel, szórakozással kapcsolatos témákban, nyelvi kommunikációt igénylő 

helyzetekben interakciót folytat a természeteshez közelítő módon, felhasználva általá-

nos és nyelvi háttértudását, ismereteit, alkalmazkodva a társadalmi normákhoz; 

 digitális eszközöket és felületeket is használ a célnyelven ismeretszerzésre és szórako-

zásra; 



 nyelvtanulási céljai érdekében él a valós nyelvhasználati lehetőségekkel; 

 nyelvtanulási céljai érdekében alkalmazza a tanórán kívüli nyelvtanulási lehetőségeket. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: An-

gestellte in sozialen Institutionen 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: kulturelle 

Institutionen, Restaurants, Hotels, berühmte Orte im In- und Ausland 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Ver-

waltung, Wegbeschreibung, Auskunft geben 

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: kulturelle 

Veranstaltungen, Unterhaltungsmöglichkeiten 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Hobbies, 

Unterhaltung, Kultur, Dientleistungen 

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmak alkalmazása: 

Freizeitaktivitäten, Bücher, Filme, Unterhaltungsmöglichkeiten, Hobbys, Kunst und 

kulturelle Ereignisse und Veranstaltungen, Konzerte, Sport, Lesen, Computerspiele, 

Medien, Apps 

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő német nyelvű szövegek felhasználása szórako-

zás és játékos nyelvtanulás céljára 

 A közügyekkel, szórakozással kapcsolatos tématartományhoz tartozó összetettebb, akár 

a közvetlen vonatkozásokon túlmutató információk átadása 

 A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a közügyekkel, 

szórakozással kapcsolatos tématartományban 

Javasolt tevékenységek: 

 internetes kutatómunka  

o kulturális események és szórakozási lehetőségek egy kiválasztott célnyelvi/ma-

gyarországi városban 

o egy híres mű és író vagy költő munkásságának bemutatása 

 szerepjáték  

o útbaigazítás kérése és adása 

 vitafórum 

o GPS vagy útbaigazítás? 



o kidobhatjuk már a papír térképeket? 

o az e-könyvek előnyei és hátrányai 

o hobbi- vagy versenysport? 

o gyorsétterem vagy házi koszt? 

TÉMAKÖR: Bezüge zur Zielsprache und zum Sprachenlernen 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 óra 

Tanulási eredmények (követelmények) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 tudatosan használja a nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiákat nyelvtudása fenntar-

tására és fejlesztésére; 

 hiányosságait, hibáit felismeri, azokat egyre hatékonyabban kompenzálja, javítja a ta-

nult stratégiák felhasználásával; 

 céljai eléréséhez önszabályozóan is dolgozik; 

 használ önértékelési módokat nyelvtudása felmérésére; 

 használja az ön-, tanári, vagy társai értékelését nyelvtudása fenntartására és fejleszté-

sére; 

 társaival a kooperatív munkaformákban és a projektfeladatok megoldása során is törek-

szik a célnyelvi kommunikációra; 

 kreatív, változatos műfajú szövegeket alkot szóban, kooperatív munkaformákban; 

 törekszik releváns digitális tartalmak használatára beszédkészségének, szókincsének és 

kiejtésének továbbfejlesztése céljából; 

 a szövegösszefüggés alapján kikövetkezteti az ismeretlen szavak jelentését, megérti az 

ismeretlen szavakat is tartalmazó mondatot; 

 a tanult kifejezések alkalmazásával és a tanult nyelvi szokások követésével érzéseit és 

beszédszándékait világosan és érthetően fejezi ki; 

 a szövegek létrehozásához hatékonyan használ nyomtatott vagy digitális segédeszközt, 

szótárt;  

 digitális eszközökön és csatornákon keresztül is folytat a természeteshez közelítő cél-

nyelvi interakciót az ismert nyelvi eszközök segítségével; 



 digitális eszközökön és csatornákon keresztül is alkalmazza az ismert témához kapcso-

lódó írott vagy hallott szövegeket;  

 alkalmazza a célnyelvi normához illeszkedő, természeteshez közelítő kiejtést, beszéd-

tempót és intonációt; 

 digitális eszközöket és felületeket is magabiztosan használ nyelvtudása fejlesztésére; 

 megérti a legfőbb nyelvi dialektusok egyes elemeit is tartalmazó szóbeli közléseket; 

 hatékonyan alkalmazza a tanult nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiákat; 

 elolvas és értelmez nyelvi szintjének megfelelő irodalmi szövegeket;  

 egy összetettebb nyelvi feladat, projekt végéig tartó célokat tűz ki magának; 

 céljai eléréséhez megtalálja és használja a megfelelő eszközöket, módokat; 

 nyelvi haladását fel tudja mérni és ezt fejlődése szolgálatába állítja; 

 hibáit általában önállóan is tudja javítani; 

 nyelvtanulási céljai érdekében használja a tanórán kívüli nyelvtanulási és nyelvhaszná-

lati lehetőségeket. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Sprachkön-

nen und Sprachkenntnisse, Sprachlernstrategien, Sprachen, Akzente und Dialekte, au-

tonomes Lernen 

 A célnyelvre jellemző standardnak megfelelő kiejtés használata az ismert nyelvi ele-

mekben 

 A legfőbb célnyelvi dialektusok felismerése 

 Nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák tudatos és hatékony alkalmazása 

Javasolt tevékenységek: 

 interaktív térképek használata  

o ismerkedés célnyelvi dialektusokkal 

o ismerkedés a célnyelvi kiejtési szótárakkal 

 csoportmunka 

o szótári ismeretek alapján idegen nyelvi szócikkelyek írása 

o szófelhők készítése az érettségi témakörökhöz 

 prezentáció készítése és bemutatása a külföldi nyelvtanulás pozitív és negatív tapaszta-

latairól 

 dialektus-szótár készítése 



 egyéni projekt 

o 2-3 könnyített olvasmány elolvasása, olvasónapló írása 

o egy kétnyelvű novella elolvasása és a fordítás értékelése 

 vitafórum 

o miért halványulnak el a dialektusok? 

o internetes szótárt vagy papíralapút érdemes használni? 

o a „Denglisch” hatása a német nyelv jövőjére 

TÉMAKÖR: Interkulturelle und landeskundliche Themen 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 óra 

Tanulási eredmények (követelmények) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 alkalmazza a célnyelvi kultúráról megszerzett ismereteit informális és akár formális 

kommunikációjában; 

 ismeri a célnyelvi országok történelmének és jelenének legfontosabb vonásait; 

 interkulturális ismeretei segítségével társasági szempontból is megfelelő kommuniká-

ciót folytat írásban és szóban; 

 megfogalmaz főbb hasonlóságokat és különbségeket az ismert nyelvi változatok között; 

 alkalmazza a nyelvi változatokról megszerzett ismereteit informális kommunikációjá-

ban; 

 szociokulturális ismeretei (például célnyelvi társadalmi szokások, testbeszéd) már lehe-

tővé teszik azt, hogy társasági szempontból is megfelelő kommunikációt folytasson; 

 interkulturális tudatosságára építve felismeri a célnyelvi és saját hazájának kultúrája kö-

zötti hasonlóságokat és különbségeket, és a magyar értékek átadására képessé válik; 

 tájékozott a célnyelvi országok jellemzőiben és kulturális sajátosságaiban; 

 ismeri a célnyelvi és saját hazájának kultúrája közötti hasonlóságokat és különbségeket; 

 tájékozott, és alkalmazni is tudja a célnyelvi országokra jellemző alapvető érintkezési 

és udvariassági szokásokat; 

 átadja célnyelven a magyar értékeket; 

 a célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemeket magabiztosan használja. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 



 Célnyelvi kulturális szokások, jellemzők ismerete: Bräuche und Traditionen  

 Célnyelvi országok országismereti jellemzőinek ismerete: Leute und Kultur, Traditio-

nen, typische Wahrzeichen, nationale Sportarten, Küche, regionale Sprache, Se-

henswürdigkeiten, Kunst, Geschichte, Literatur 

 Célnyelvi országok történelmi jellemzőinek ismerete: Das Heilige Römische Reich De-

utscher Nation, Kaiserreich, Das Dritte Reich, BRD, DDR, Wende, Mauerfall  

 Célnyelvi országok alapvető érintkezési szabályainak ismerete és alkalmazása (Tschüß, 

sehr geehrte…, Hallo u.s.w) 

 Hazánk legfontosabb történelmi eseményeinek, személyeinek, folyamatainak ismerete 

célnyelven  

 A célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemek alkalmazása 

 Célnyelvi kultúráról információk átadása 

 Hazánk országismereti és egyéb fő jellemzőiről információk átadása 

 Interakció a célnyelvi és hazai kultúráról, országismereti jellemzőkről 

Javasolt tevékenységek: 

 prezentáció készítése és bemutatása  

o Magyarország és Németország/Ausztria történelmének legfontosabb kapcsoló-

dásai 

 projektmunka  

o Magyarország rövid történelme 

o a DACHL országok rövid történelme 

o a magyar és német/osztrák/svájci történelem kapcsolódási pontjai  

o hagyományok és szokások egy célnyelvi országban  

o mely országokban van magyar nyelvű lakosság, milyen számban? 

 internetes kutatómunka  

 egy célnyelvi ország gasztronómiája  

o magyar receptek német nyelvű interpretálása 

o milyen más nyelvek találhatók a DACHL országokban? 

o egy német nyelvű történelmi film megtekintése  

 vitafórum 

o fontos-e a hagyományok életben tartása? 

o fontos-e a különböző kultúrák megőrzése? 



 miben hasznos a globalizáció?  

TÉMAKÖR: Fächerübergreifende Themen und Situationen  

JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 óra 

Tanulási eredmények (követelmények) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy ko-

operatív munkaformában; 

 egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást 

tart önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

 ismer más tantárgyi tartalmakat, részinformációkat célnyelven; 

 használ célnyelvi elemeket más tudásterületen megcélzott tartalmakból. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Tanult szavak, szókapcsolatok használata célnyelven a témakörre jellemző, életkornak 

és érdeklődésnek megfelelő tartalmakból 

 Információszerzés célnyelven egyéb tanulásterületi tartalmakban 

Javasolt tevékenységek: 

  egyéni projektmunka 

o a továbbtanuláshoz választott tantárgyam (tantárgyaim) bemutatása 

o poszter vagy kiselőadás készítése bármely más tudásterület témaköreiről 

 vitafórum: a humán vagy a reál műveltség a fontos? 

TÉMAKÖR: Aktuelle Themen 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 óra 

Tanulási eredmények (követelmények) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 használja a célnyelvet aktuális témákban és a hozzájuk tartozó szituációkban; 



 felhasználja a célnyelvű, legfőbb hazai és nemzetközi híreket ismeretszerzésre és szó-

rakozásra.  

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírekre és esemé-

nyekre vonatkozó szókincs megértése és használata célnyelven 

 Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírek és esemé-

nyek értelmezése és tájékozódásra való alkalmazása célnyelven 

 Életkornak és érdeklődésnek megfelelő német nyelvű hazai és nemzetközi aktuális hírek 

és események alkalmazása ismeretszerzésre, szórakozásra 

Javasolt tevékenységek: 

 pármunka  

o célnyelvi sajtótermékek felkutatása  

o a német sajtótermékek fajtái 

o német újságcikkek stílusának megismerése – magyar híreket ebben a stílusban 

megjeleníteni 

o aktuális hírek olvasása 

o az olvasott cikk tartalmának ismertetése és állásfoglalás a benne foglaltakkal 

kapcsolatban 

 osztálymunka 

o német nyelvű híradó rendszeres nézése 

o iskolai/osztály hírekből német nyelvű híradó készítése, filmezése 

TÉMAKÖR: Mensch und Gesellschaft, Sucht und Abhängigkeit  

JAVASOLT ÓRASZÁM: 14 óra 

Tanulási eredmények (követelmények) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 összefüggően, világosan és nagyrészt folyékonyan beszél az ember és társadalom téma-

tartományhoz tartozó és az idevágó érettségi témákban, akár elvontabb tartalmakra is 

kitérve; 



 összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést kö-

vetően, az érettségi témakörök közül szabadon választott témában, IKT-eszközökkel 

támogatva mondanivalóját; 

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy ko-

operatív munkaformában; 

 megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket az ember és társadalom téma-

tartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus hangzó szövegekben; 

 megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket az ember és társadalom téma-

tartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

 véleményét írásban megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

 véleményét szóban, felkészülés nélkül, a tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és 

arról interakciót folytat. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Angehö-

rige der Gesellschaft (Teenagers, Erwachsene, ältere Generationen), die Öffentlichkeit, 

Ämter und Behörden, Angestellte im Dienstleistungssektor 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Heimat, 

öffentlicher Raum, Ämter 

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Gegenstände 

des Alltags, Mode und Kleidung 

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Familien-

feste und Veranstaltungen in der Familie, nationale und internationale Veranstaltungen 

bzw. Feiertage 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Einka-

ufen, Dienstleistungen in Anspruch nehmen, alltägliche Angelegenheiten erledigen, 

Teilnahme am Leben einer Gemeinschaft, freiwillige Arbeit, Zivildienst 

 A témakörre jellemző problémák megnevezése célnyelven: Handysucht, Internetab-

hängigkeit 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: grundle-

gende Geschlechterrollen, Toleranz, Freundschaft, Aussehen und Persönlichkeit, indi-

viduelle Unterschiede, Beziehung zwischen Generationen, Verbrechen und Bestrafung, 

Abhängigkeiten-Suchtbehandlungen  



 Az ember és társadalom tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a közvetlen vo-

natkozásokon túlmutató információk átadása 

 A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció az ember és tár-

sadalom tématartományban 

Javasolt tevékenységek: 

 egyéni projekt 

o különböző társadalmi berendezkedések a történelem folyamán 

o hagyományos és jelenlegi férfi/női társadalmi szerepek 

o önkéntesség, társadalmi munka, társadalmi szerepvállalás 

 szerepjáték  

o szolgáltatások igénybevétele 

  önálló szövegalkotás   

o megfigyeléseim a generációk közti különbségekről 

 vitafórum/eszmecsere  

o korunk függőségei (pl: vásárlás, játék, telefon) 

o megszüntethetőek-e a társadalmi különbségek? 

o megszüntethetőek-e az előítéletek?  

TÉMAKÖR: Wissenserwerb und Wissensvermittlung  

JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 óra 

Tanulási eredmények (követelmények) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 összetett információkat ad át és cserél; 

 összefüggő, papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önál-

lóan vagy kooperatív munkaformában; 

 egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást 

tart önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

 szóban ad át nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi tartalmakat valós nyelvi interakciók 

során; 

 környezetének kulturális értékeit célnyelven közvetíti; 

 összefoglal és lejegyzetel, írásban közvetít rövid olvasott vagy hallott szövegeket; 



 írott szöveget igénylő projektmunkát készít olvasóközönségnek; 

 írásban közvetít célnyelvi tartalmakat valós nyelvi interakciót igénylő helyzetekben; 

 célzottan keresi az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket tanórán kívül is, 

ismeretszerzésre és szórakozásra; 

 digitális eszközöket és felületeket is használ a célnyelven ismeretszerzésre és szórako-

zásra; 

 nyelvtanulási céljai érdekében használja a tanórán kívüli nyelvtanulási lehetőségeket; 

 nyelvtanulási céljai érdekében él a valós nyelvhasználati lehetőségekkel; 

 használ célnyelvi tartalmakat ismeretszerzésre;  

 használ célnyelvi tartalmakat tudásmegosztásra; 

 használ ismeretterjesztő anyagokat nyelvtudása fejlesztésére. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Német nyelvű, akár elvontabb tartalmú információ megszerzése 

 Akár elvontabb információ megosztása német nyelven 

 Célnyelvű, akár autentikus anyagok felhasználása ismeretszerzésre, tudásmegosztásra, 

nyelvi fejlesztésre 

Javasolt tevékenységek: 

 prezentáció, hangfelvétel, videofelvétel készítése bármely témában 

 idegen nyelvű szócikk írása megadott témában, kutatómunka alapján 

TÉMAKÖR: Vorbereitung auf das Abitur 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 18 óra 

Tanulási eredmények (követelmények) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 a tématartományhoz kapcsolódó kép alapján kifejti gondolatait, véleményét és érzéseit; 

 alkalmazza a formális és informális regiszterhez köthető sajátosságokat; 

 a megfelelő szövegtípusok jellegzetességeit követi; 

 megold változatos írásbeli feladatokat szövegszinten; 

 összefüggő szövegeket ír önállóan, akár elvontabb témákban; 

 megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó hangzó szöveg lényegi tartalmát; 



 megérti a hangzó szövegben megjelenő összetettebb részinformációkat; 

 megérti és értelmezi az írott szövegben megjelenő összetettebb részinformációkat; 

 informális és életkorának megfelelő formális írásos üzeneteket ír, digitális felületen is; 

 aktívan, kezdeményezően és magabiztosan vesz részt a változatos szóbeli interakciót és 

kognitív kihívást igénylő nyelvórai tevékenységekben; 

 véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót foly-

tat; 

 véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót foly-

tat; 

 szóbeli és írásbeli közlései során változatos nyelvi struktúrákat használ; 

 megértést nehezítő hibáit önállóan javítani tudja; 

 egyre szélesebb körű témákban, nyelvi kommunikációt igénylő helyzetekben interak-

ciót folytat megfelelő módon, felhasználva általános és nyelvi háttértudását, ismereteit, 

alkalmazkodva a társadalmi normákhoz; 

 nyelvi produkciójában és recepciójában önállóságot mutat, és egyre kevesebb korlát 

akadályozza; 

 egyre változatosabb, hosszabb, összetettebb és elvontabb szövegeket, tartalmakat értel-

mez és használ; 

 közép- és emelt szintű nyelvi érettségi szóbeli feladatokat old meg; 

 közép- és emelt szintű nyelvi érettségi írásbeli feladatokat old meg; 

 az ismert nyelvi elemeket vizsgahelyzetben is használja; 

 az első idegen nyelvből sikeres érettségit tesz legalább középszinten. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 közép- és emelt szintű nyelvi érettségi feladatok megoldása 

 a szóbeli érettségi témaköreinek gyakorlása és egyéni szempontokból történő átgondo-

lása 

 a folyamatos beszéd és gondolatkifejtés gyakorlása 

 az emelt szintű érettségire készülők differenciált segítése  

Javasolt tevékenységek: 

 vizsgafeladatok gyakorlása 

 vizsgaszituációk gyakorlása 



 szókincsfejlesztés az érettségi témakörökben 

 vélemény összefüggő kifejtése spontán felmerülő, érettségihez kapcsolódó témakörök-

ben 

 viták az emelt szintű érettségi vizsga témaköreiben 

 megadott szószámú szöveg írása az emelt szintű érettségi vizsga témaköreihez kapcso-

lódóan 

  



NÉGYÉVFOLYAMOS KÉPZÉS, MÁSODIK IDEGEN NYELV 

9. évfolyam 

Heti 3 óra 

Összesen: 111 óra 

Beérkezéskor a nyelvi szint: A1 

Kimeneti szint: A1+ 

Dolgozatírás: 3 óra 

Német nyelvi funkciók: 

 köszönési formák (üdvözlés és elköszönés) értelmezése és kifejezése (Hallo! Guten Tag! 

Guten Morgen! Guten Abend! Tschüss! Auf Wiedersehen!) 

 köszönet kifejezése (Danke schön. Danke. Vielen Dank. Ich danke dir.) 

 köszönetre történő reakció megfogalmazása (Bitte.) 

 megszólítás kifejezése (Entschuldigung, …) 

 bemutatkozás megfogalmazása (Ich bin Peter. Ich heiße Peter. Mein Name ist Peter.) 

 információkérés, információadás (Wie alt bist du? Ich bin 14. Wo wohnst du? Ich wohne 

in … Woher kommst du? Ich komme aus ... Wie ist dein Zimmer? Wohin gehst du in den 

Ferien?) 

 hogylét iránti érdeklődés (Wie geht’s dir?) 

 hogylét iránti érdeklődésre történő reakció kifejezése (Danke gut. Nicht so gut. Danke, es 

geht mir super.) 

 bocsánatkérés értelmezése és annak kifejezése (Entschuldigung.) 

 bocsánatkérésre történő reakció megfogalmazása (Kein Problem.) 

 jókívánságok kifejezése (Alles Gute zum Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch zum ...! 

Viel Spaß! Gute Besserung!) 

 főbb ünnepekhez kapcsolódó szófordulatok (Frohe Weihnachten. Frohe Ostern. Frohes ne-

ues Jahr.) 

 megszólítás és elköszönés kifejezése írott, személyes szövegekben, pl. baráti levélben és 

e-mailben (Lieber Peter! Liebe Eva! Hallo, Freunde! Liebe Grüße / Viele Grüße) 

 véleménykérés és arra reagálás (Magst du singen? Ja. Ist das Buchinteressant? Ja, sehr!) 

 tetszés, illetve nem tetszés kifejezése (Das ist gut. Das ist super. Das ist nicht gut. Das finde 

ich toll.) 



 dolgok, személyek megnevezése, rövid/egyszerű jellemzése (Das ist schön. Das ist meine 

Mutter.) 

 igenlő vagy nemleges válasz kifejezése (Ja. Nein. Nicht. Ich habe keine Zeit. Doch, ich 

spiele auch!) 

 tudás, illetve nem tudás kifejezése (Keine Ahnung! Ich weiß. Ich weiß nicht.) 

 nem értés megfogalmazása (Ich verstehe das nicht.) 

 visszakérdezés kifejezése nem értés esetén (Wie bitte?) 

 alapvető érzések kifejezése (Ich bin froh/traurig.) 

 betűzés kérésnek kifejezése (Buchstabiere bitte deinen Namen.) 

 utasítások értelmezése és azokra történő reakció kifejezése (Komm her bitte! Lies den 

Text!) 

 akarat, kívánság kifejezése (Ich möchte…) 

 bánat / bosszúság kifejezése (Schade! / Das ist schlimm!) 

 öröm kifejezése (Das freut mich!) 

 elégedettség / elégedetlenség kifejezése (Es ist prima! / Schade, dass ...) 

 elismerés és dicséret kifejezése (Das ist toll!) 

 ítélet, kritika kifejezése (Das ist nicht richtig/wahr.) 

 felkérés lassúbb, hangosabb beszédre (Kannst du bitte lauter / langsamer sprechen?) 

 sajnálat kifejezése (Es tut mir leid!) 

 meghívás és arra történő reakció kifejezése (Kommst du mit? Ja, gerne. Nein, leider nicht.) 

 javaslat és arra reagálás (Gehen wir heute ins Kino! Gute Idee!)  

 kérés és arra történő reakció kifejezése (Kannst du mir helfen? Ja, natürlich. Ja, gerne. 

Nein, leider nicht. Einen Tee, bitte!) 

 kínálás és arra történő reakció kifejezése (Noch ein Stück Kuchen? Möchtest du einen Tee? 

Ja, bitte. Ja, gerne., Nein, danke.) 

Nyelvi elemek, struktúrák a német, mint második idegen nyelvre a 9-10. évfolyamon (a 

zárójelben olvasható német nyelvű kifejezések példák) 

 cselekvés, történés, létezés kifejezése jelen időben: ’sein’ létige (Ich bin …. Du bist …. 

Seid ihr …?), Präsens (Ich tanze gern. Ich spiele Klavier. Ich singe.), tőhangváltós igék 

(Was isst du am liebsten? Wohin fährst du in den Ferien?), elváló igekötős igék (Er liest 

den Artikel vor. Die Schüler machen das Buch auf.) 

 birtoklás: haben, birtokos névmás 



 felszólító mód: Imperativ (Steh auf! Setzt euch!) 

 mennyiségi viszonyok: tőszámnevek és sorszámok, határozott és határozatlan mennyiség 

(eins, zwei, erste, zweite, ein Stück Schokolade, viel-viele, wenig-wenige, alles, nichts) 

 térbeli viszonyok: irányok és helymeghatározás, elöljárószók (hier, dort, links, rechts, 

oben, unten, in) 

 időbeli viszonyok: gyakoriság - Wie oft? (manchmal, oft, immer, nie, einmal, zweimal, 

jeden Tag), időpontok - Wann? (am Montag, am Wochenende, im Sommer, im Winter, 

diese Woche, nächste Woche) 

 szövegkohéziós eszközök: egyszerű kötőszavak (und, sondern, oder, denn, aber), névmá-

sok (das, ich) 

 kérdőmondatok, kérdőszavak (wer? was? wo? wohin? wie?) 

 modalitás: möchten, mögen és können igék E/1-ben és E/2-ben (Ich möchte ein Eis. Ich 

mag tanzen. Ich kann tanzen. Kannst du Rad fahren? Magst du tanzen? Möchtest du ein 

Eis?) 

Az egyes témakörök tanulási eredményeként a tanuló: 

 adott tématartományban megért egyszerű, többnyire ismert nyelvi elemeket tartalmazó cél-

nyelvi szöveget; 

 adott tématartományban létrehoz egyszerű, többnyire ismert nyelvi elemeket tartalmazó 

célnyelvi szöveget, tanult és begyakorolt nyelvi eszközökkel; 

 felismeri és használja a legegyszerűbb mindennapi nyelvi funkciókat életkorának és nyelvi 

szintjének megfelelő, egyszerű helyzetekben interakciót folytatva. 

Témakörök 

Témakör: Themen und Situationen im persönlichen Bereich: Verwandtschaftsbeziehun-

gen, Lebensstil 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 20 óra 

Tanulási eredmények (követelmények) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 elmesél rövid, személyes történetet egyszerű nyelvi eszközökkel, önállóan, a cselekményt 

lineárisan összefűzve; 

 rövid, egyszerű, összefüggő szövegeket ír a tanult nyelvi szerkezetek felhasználásával az 

ismert szövegtípusokban, az adott tématartományban; 



 értelmez életkorának megfelelő nyelvi helyzeteket hallott szöveg alapján; 

 kommunikációt kezdeményez egyszerű hétköznapi témában, a beszélgetést követi, egy-

szerű nyelvi eszközökkel fenntartja és lezárja; 

 az életkorának megfelelő mindennapi helyzetekben a tanult nyelvi eszközökkel megfogal-

mazott kérdéseket tesz fel és válaszol a hozzá intézett kérdésekre; 

 üzeneteket ír; 

 megoszt alapvető személyes információkat magáról egyszerű nyelvi elemekkel; 

 kifejez tetszést, nem tetszést, akaratot, kívánságot, tudást és nem tudást, szándékot; 

 kifejez alapvető érzéseket, például örömöt, sajnálkozást, bánatot, elégedettséget, elégedet-

lenséget; 

 ismerős és gyakori alapvető helyzetekben, akár telefonon vagy digitális csatornákon is, 

többnyire helyesen és érthetően fejezi ki magát az ismert nyelvi eszközök segítségével. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Bekannte, 

Familienmitglieder, Freunde 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: unmittelbare 

Umgebung, Zuhause 

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Teile des Hau-

ses/der Wohnung, Einrichtung, Kleider 

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Feste, Fami-

lienfeiern 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Hobbys, 

Mahlzeiten, Kleidungsstücke 

 A témakörre jellemző alapvető fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 2-3 

főbb ünnephez (pl. Weihnachten, Ostern, Geburtstag) kapcsolódó alapszintű kifejezés, ál-

landósult szókapcsolat ismerete 

 Személyes környezethez tartozó egyszerű információk átadása egyszerű nyelvi elemekkel 

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók használata 

 Alapvető érzések begyakorolt állandósult nyelvi fordulatok segítségével történő átadása 

Javasolt tevékenységek 

− projektmunka egyénileg (PPT)  

 családfa készítése képekkel és annak szóbeli bemutatása 



 a lakóhely és környezetének bemutatása 

 legjobb barát/barátnő bemutatása rajz/fénykép alapján (külső-belső tulajdonsá-

gok, szokások, közös programok bemutatása) 

− szituációs játékok: üdvözlés – bemutatkozás – elköszönés 

− ismerkedés a német ünnepekkel, szokásokkal, film segítségével (pl: Mein erster Weg 

nach Deutschland) 

− projektmunka csoportban  

 plakát készítése: mit teszünk környezetünk védelme érdekében otthon, az isko-

lában, lakóhelyünkön? 

 csoportos internetes kutatómunka: ’Családok a nagyvilágban’ képek gyűjtése, 

azok bemutatása, összehasonlítása az órán 

 ’Ezek vagyunk mi’ (kedvenc együtteseink, kedvenc tantárgyaink, kedvenc 

filmjeink, színészeink, olvasmányaink, játékaink stb.) 

− szóbeli mini-prezentációk: ‘Napirendem’; családtagjaim napirendje, szabadidő 

− kérdőívek megalkotása, kitöltése, illetve írásbeli/szóbeli összegzése:   

  ‘Különóráink és hobbijaink’ (időpont, helyszín stb.) 

− internetes kutatás: Mein Vorbild (Sportler, Popstar, Schauspieler)  

− szerepjátékok 

 interjú egy híres emberrel/kedvenc hősöddel/színészeddel/énekeseddel az életé-

ről és családjáról 

 ismerkedés az új osztálytársakkal – kérdések és feleletek 

TÉMAKÖR: Themen und Situationen im Bereich der Umgebung und Umwelt 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 12 óra 

Tanulási eredmények (követelmények) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 rövid, egyszerű, összefüggő szövegeket ír a tanult nyelvi szerkezetek felhasználásával az 

ismert szövegtípusokban, az adott tématartományban; 

 értelmez életkorának megfelelő nyelvi helyzeteket hallott szöveg alapján; 

 az életkorának megfelelő mindennapi helyzetekben a tanult nyelvi eszközökkel megfogal-

mazott kérdéseket tesz fel és válaszol a hozzá intézett kérdésekre; 

 üzeneteket ír; 



 ismerős és gyakori alapvető helyzetekben, akár telefonon vagy digitális csatornákon is, 

többnyire helyesen és érthetően fejezi ki magát az ismert nyelvi eszközök segítségével. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Tiere, Pflan-

zen 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Natur 

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Naturkatast-

rophen 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Umweltschutz, Tierschutz, Haustiere halten 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Naturphäno-

mene, Wetter 

 Közvetlen környezethez tartozó egyszerű információk átadása egyszerű nyelvi elemekkel 

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók használata 

Javasolt tevékenységek 

− projektmunka egyénileg (prezentáció készítése képekkel és annak szóbeli bemutatása) 

 magyarországi állatkertek és lakóik 

 az árvizek pusztításai Magyarországon és a világban 

 lakóhelyem, környezetem  

− internetes kutatás – szófelhő 

 milyen állatok élnek Németországban? 

 hol van a legtöbb földrengés és működő vulkán a világban? 

− az időjárás különbségei Németországban és Magyarországon 

− projektmunka: kiskedvenc bemutatása kép segítségével (képességek, szokások bemu-

tatása) 

− Tier-Barkochba 

− kvíz, keresztrejtvény készítése 

TÉMAKÖR: Themen und Situationen im Bereich des Klassenraums  

JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 

Tanulási eredmények (követelmények) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 



 megérti a szintjének megfelelő, nonverbális vagy vizuális eszközökkel támogatott cél-

nyelvi óravezetést és utasításokat, kérdéseket; 

 felkészülést követően röviden, összefüggően beszél az ajánlott adott tématartományhoz 

tartozó témákban; 

 képet jellemez röviden, ismert nyelvi fordulatok segítségével, segítő tanári kérdések alap-

ján; 

 változatos, kognitív kihívást jelentő szóbeli és írásbeli feladatokat old meg önállóan vagy 

kooperatív munkaformában, a tanult nyelvi eszközökkel, szükség szerint tanári segítséggel; 

 értelmezi az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő, egyszerű hangzószövegben a ta-

nult nyelvi elemeket; 

 alkalmazza az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő hangzó szöveget a változatos 

nyelvórai tevékenységek és a feladatmegoldás során; 

 alkalmazza az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő írott, nyomtatott vagy digitális 

alapú szöveget a változatos nyelvórai tevékenységek és feladatmegoldás során; 

 egyszerű mondatokat összekapcsolva mond el egymást követő eseményekből álló történe-

tet, vagy leírást ad valamilyen témáról; 

 nem értés esetén a meg nem értett kulcsszavak vagy fordulatok ismétlését vagy betűzését 

kéri; 

 a tanórán bekapcsolódik az interakciót igénylő nyelvi tevékenységekbe, abban társaival 

közösen vesz részt, a begyakorolt nyelvi elemeket tanári segítséggel a tevékenység céljai-

nak megfelelően alkalmazza. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Angestellte 

in der Schule, Mitschüler 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Schule 

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Mittel des Ler-

nens in und außerhalb der Schule 

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Schulunter-

richt, Nachmittagsprogramme, Feste in der Schule, Schultraditionen, Ereignisse, Pro-

gramme und Möglichkeiten des Sprachenlernens/der Sprachverwendung außerhalb der 

Schule 



 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Lernen, 

Verwendung von Fremdsprachen außerhalb der Schule, Gemeinschaftsprogramme, Tradi-

tionspflege  

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Schulfächer, 

Wissen, Ziele mit dem Sprachenlernen, Sprachkönnen und Sprachkenntnisse 

 Részvétel tanórai nyelvi fejlesztő tevékenységekben 

 Tanult elemek felhasználása a nyelvi célok elérésére 

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő írott és hangzó szöveg felhasználása a nyelvi fej-

lesztő tevékenységek során 

Javasolt tevékenységek 

- projektmunka: egyéni vagy csoportos 

 iskolai szokások, napirend, órarend 

 iskolai szabályok  

 iskolai öltözködés Magyarországon és a célnyelvi országokban  

 tantárgyak összehasonlítása a két országban, iskolai időbeosztás összehasonlí-

tása, tanórán kívüli tevékenységek összehasonlítása 

 kedvenc tanárom bemutatása 

- kérdőív készítése  

 kedvenc tantárgyak, ki miben érzi jónak / kevésbé jónak magát – szóbeli össze-

sítés 

- kutatómunka: szótanulási stratégiák – a különböző módszerek bemutatása 

- csoportos feladat  

 szókártyákból mondatalkotás – melyik csoport tudja az összes kártyáját felhasz-

nálni? 

 mi mindent csinál az ideális nyelvtanuló idegen nyelven?  

TÉMAKÖR: Reisen und Urlaub, Tourismus 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 

Tanulási eredmények (követelmények) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 értelmez életkorának megfelelő nyelvi helyzeteket hallott szöveg alapján; 



 az életkorának megfelelő mindennapi helyzetekben a tanult nyelvi eszközökkel megfogal-

mazott kérdéseket tesz fel és válaszol a hozzá intézett kérdésekre; 

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy koope-

ratív munkaformában. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Touristen 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Reiseziele, 

Sehenswürdigkeiten 

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Denkmäler, Rei-

sedokumente, Verkehrsmittel 

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Feste und 

Feiertage in Ungarn und im Ausland 

 Az utazás és turizmus tématartományhoz tartozó egyszerű információk átadása 

 Interakció az utazás és turizmus tématartományban 

Javasolt tevékenységek 

− projektmunka egyénileg (prezentáció készítése képekkel és annak szóbeli bemutatása) 

 Németország látnivalói, nevezetességei  

 Magyarország híres látnivalói 

 Lakóhelyem nevezetességei 

 ’Álomutazásom’ 

− projektmunka csoportosan 

 egy osztálykirándulás megtervezése 

 fontos turisztikai hazai és német események (pl. fesztiválok, sportesemények, 

kiállítások) 

− internetes kutatómunka 

 útvonalterv Németországba, milyen országokon, városokon kell átutazni? 

− szerepjátékok 

 idegenvezető – izgága, kérdésekkel teli csoport 

 szállodai recepciós - igényes vagy akadékoskodó vendég  

TÉMAKÖR: Öffentliches Leben 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 



Tanulási eredmények (követelmények) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 találkozik az érdeklődésének megfelelő, akár autentikus szövegekkel elektronikus/digitális 

csatornákon, tanórán kívül is. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Angestellte 

in sozialen Institutionen und im Dienstleistungssektor  

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: kulturelle und 

öffentliche Institutionen, Dienstleistungen, Restaurants, Hotels, berühmte Orte und Se-

henswürdigkeiten im In- und Ausland, Leben in der Stadt und auf dem Lande 

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Eintrittskarten, 

Unterlagen, Prospekte 

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: kulturelle Er-

eignisse, Unterhaltungsmöglichkeiten  

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Wegbeschreibung, Auskunft geben 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Freizeitaktivi-

täten, Hobbys, Kunst und kulturelle Veranstaltungen 

 A közéleti tématartományhoz tartozó egyszerű információk értelmezése 

Javasolt tevékenységek 

− szerepjátékok  

 gyorsétteremben  

 utazási irodában 

 utcán: útbaigazítás kérése és adása 

 ’Budapest, Berlin és egyéb híres városok’ – helyi látványosságok bemutatása 

idegenvezetőként  

− prospektus, reklám készítése (étterem, mozi, színház, látványosság) 

− ismerkedés a reklámok világával: színek, logók, üzenetek 

− internetes kutatómunka: a célnyelvi országok és hazánk számokban - rövid bemutatók   

− kvízjáték a célnyelvi országokról és hazánkról 

− vitafórum: városi és vidéki élet, ki hogyan érvel? 



− kérdőív készítése, kitöltése, kiértékelése: a legkedveltebb szabadidős tevékenységek a 

csoportban (tv, olvasás, internet, közösségi média, tánc, sport stb.) és miért? 

TÉMAKÖR: Bezüge zur Zielsprache und zum Sprachenlernen 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 12 óra 

Tanulási eredmények (követelmények) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 ismeri a célnyelv főbb jellemzőit; 

 értelmezi és használja az idegen nyelvű írott, olvasott és hallott tartalmakat a tanórán kívül 

is; 

 követi a célnyelvi normához illeszkedő kiejtést és intonációt a tanult nyelvi elemekben; 

 alkalmazza a tanult nyelvi funkciókat társalgás megkezdéséhez, fenntartásához és befeje-

zéséhez; 

 digitális eszközöket és felületeket is használ nyelvtudása fejlesztésére; 

 nyelvtanulási céljainak eléréséhez társaival párban és csoportban együttműködik; 

 nyelvi haladását többnyire fel tudja mérni. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Sprachkönnen 

und Sprachkenntnisse, Sprachlernstrategien, Sprachen  

 Az anyanyelv és a célnyelv közötti legalapvetőbb kiejtésbeli, helyesírási különbségek fel-

ismerése 

 A német nyelv betű és jelkészletének alkalmazása 

 A célnyelvre jellemző standardhoz közelítő kiejtés használata  

 Az idegen nyelvű írott, olvasott és hallott tartalmak felismerése, akár a tanórán kívül is, 

digitális csatornákon is 

 Alapszintű nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák használata 

Javasolt tevékenységek 

 tanulásmódszertan tudatosan: szótanulási technikák 

 nyelvtanulási típusok, stratégiák feltérképezése kérdőívvel 

 közös popzenehallgatás, a szöveg egyszerű feldolgozása feladatlappal 

 filmnézés a célnyelven 



 a film egy-két jelenetéhez hangalámondás, feliratozás készítése 

 a film egy-két jelenetének dramatizálása, eljátszása  

 keresztrejtvény készítése a film kulcsszavaival 

 betűzésverseny 

 ki tudja leggyorsabban a lebetűzött szavakat helyesen leírni? 

− egyszerű nyelvezetű szöveg órai feldolgozása (illusztráció, előadás)  

− játékos diktálási feladatok 

 Laufdiktat 

 ’Suttogó postás’ játék 

 egy (alapszintű) könnyített olvasmány elolvasása, egyéni feldolgozása és bemutatása az 

osztálynak 

TÉMAKÖR: Interkulturelle und landeskundliche Themen 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 7 óra 

Tanulási eredmények (követelmények) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 találkozik célnyelvi országismereti tartalmakkal; 

 megismeri a célnyelvi országok jellemzőit és kulturális sajátosságait; 

 a célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemeket használja. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Főbb célnyelvi kulturális szokások, jellemzők ismerete, összehasonlítása alapvető hazai 

szokásainkkal 

 Célnyelvi országok főbb országismereti jellemzőinek ismerete 

 Hazánk főbb országismereti jellemzőinek ismerete célnyelven 

 A célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó alapvető tanult nyelvi elemek alkalmazása 

Javasolt tevékenységek 

− Németország megismerése hagyományos és digitális kutatómunka, majd órai kiselő-

adások formájában az alábbi témakörök mentén: 

 a német iskolák jellemzői, napirend 

 tipikus német ház, lakás 

 mindennapi szokások 



 családon belüli szerepek és feladatmegosztás 

 ünnepek a családban 

 viselkedésbeli különbségek (pl. üdvözlés) 

 állattartási szokások, kedvenc állatok 

 német nyaralási szokások 

 német időjárás 

 Németország tájegységei, országrészei 

 német étkezési szokások, tipikus ételek 

 híres helyek a közvetlen lakókörnyezetben 

− projektmunka csoportban (plakát készítése): hazánk és Németország összehasonlítása 

–hasonlóságok, különbségek bemutatása (kultúra, étkezés, hagyományok, időjárás, ru-

házat, történelem stb.) 

− rövid dokumentumfilmek megtekintése, elemzése Németországról  

− jellegzetes német ünnepek megszervezése az osztályban/iskolában (pl: Martinstag) 

TÉMAKÖR: Fächerübergreifende Themen und Situationen  

JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 óra 

Tanulási eredmények (követelmények) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy koope-

ratív munkaformában; 

 ismer szavakat, szókapcsolatokat a célnyelven a témakörre jellemző, életkorának és érdek-

lődésének megfelelő, más tudásterületen megcélzott tartalmakból. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Alapvető szavak, szókapcsolatok használata célnyelven a témakörre jellemző, életkorának 

és érdeklődésének megfelelő tartalmakból 

Javasolt tevékenységek 

− egyéni projektmunka - témák, személyiségek bemutatása 

 hogyan tudom alkalmazni nyelvtudásomat más tárgyak tanulásánál?  

 egy szabadon választott téma, mely más tárgy tanulása közben felkeltette az ér-

deklődésemet 

 egy híres tudós élete  



 Magyarország történelmének egy érdekes alakja  

 célnyelven rövid történet, egyéni élmény leírása 

− internetes kutatómunka 

 szavak, kifejezések keresése a különböző tantárgyakhoz 

− kontúrtérképen országok, népek megjelölése, népnevek gyakorlása 

− csoportos projekt  

 társasjáték készítése és játszása - fókuszban egy-egy tantárgy (pl. földrajz, tör-

ténelem, biológia, művészeti tantárgyak) 

TÉMAKÖR: Aktuelle Themen 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 óra 

Tanulási eredmények (követelmények) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 használja a célnyelvet életkorának és nyelvi szintjének megfelelő aktuális témákban és a 

hozzájuk tartozó szituációkban; 

 találkozik a célnyelvi, életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi leg-

főbb hírekkel, eseményekkel. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírekre és esemé-

nyekre vonatkozó alapvető szókincs megértése és használata célnyelven a megismert té-

mák alapján 

Javasolt tevékenységek 

− projektmunka  

 aktuális hírek feldolgozása vizuális eszközökkel  

 képaláírások megfogalmazása  

 időjárás-jelentés készítése 

− egy izgalmas sportesemény megtekintése a német nyelvű híradóban (pl. úszó VB) 

 szógyűjtés az esemény témájával kapcsolatban 

 lenémított film tanulói kommentárral 

− szerepjáték  

 interjú készítése egy, a hírekben aktuálisan szereplő híres emberrel 



− csoportos interjú: aktuális téma feldolgozásához, vélemények kifejezése irányított kér-

dések segítségével 

TÉMAKÖR: Unterhaltung 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 

Tanulási eredmények (követelmények) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 hallgat az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket elektronikus, digitális csator-

nákon, tanórán kívül is, szórakozásra vagy ismeretszerzésre; 

 a nyomtatott vagy digitális alapú írott szöveget felhasználja szórakozásra és ismeretszer-

zésre; 

 találkozik életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmakkal; 

 felhasználja a célnyelvet szórakozásra és játékos nyelvtanulásra. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmak megismerése 

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő német nyelvű akár irodalmi szövegek, filmek fel-

használása szórakozás és játékos nyelvtanulás céljára 

 Célnyelvi társasjátékok készítése és használata 

 Részvétel játékos nyelvi tevékenységekben, drámajátékok Feste und Feiertage témakörben 

Javasolt tevékenységek 

− egyéni projektmunkák és bemutatók  

 saját szórakozási szokások  

 kedvenc kulturális élmények 

− felmérés készítése és kiértékelése: szórakozási szokások az osztályon belül – melyik a leg-

kedveltebb? 

− egyéni internetes kutatások németül különböző témákban (filmek, színészek, együttesek 

stb.) 

− dalszövegek feldolgozása, nyelvi érdekességek felfedezése 

− olvasási verseny az osztályon belül 

− egy választott könnyített olvasmány feldolgozása 

− német tinédzser naplóírási minták megismerése, kipróbálása  

− e-mailezés németül  



− közösen választott dal/képregény/film/könyv órai feldolgozása 

− csoportchat: közös online csoport létrehozása, használata - vélemények, rövid blogok írása 

TÉMAKÖR: Wissenserwerb, Wissensvermittlung  

JAVASOLT ÓRASZÁM: 5 óra 

Tanulási eredmények (követelmények) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy koope-

ratív munkaformákban; 

 találkozik az érdeklődésének megfelelő, akár autentikus szövegekkel elektronikus/digitális 

csatornákon, tanórán kívül is; 

 néhány szóból vagy mondatból álló jegyzetet készít írott szöveg alapján; 

 találkozik életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi ismeretterjesztő tartalmak-

kal. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Egyszerű, releváns információ megosztása az ismert nyelvi eszközökkel német nyelven 

 A tanult témákhoz kapcsolódó német nyelvű, egyszerű információ megszerzése 

Javasolt tevékenységek 

− projektmunka, kiselőadás, internetes kutatómunka saját, választott témából  

− poszter készítése  

− prezentáció 

 

10. évfolyam 

Heti 3 óra 

Összesen: 111 óra 

Beérkezéskor a nyelvi szint: A1+ 

Kimeneti szint: A2 (ellenőrzés: Goethe Intézet motivációs vizsgája és A2-szintű CLIL-

projektjei) 

Dolgozatírás: 3 óra 

Nyelvi elemek és struktúrák: 

 cselekvés, történés, létezés kifejezése jelen időben: es gibt, sich-Verben (Ich freue mich.) 



 cselekvés, történés, létezés kifejezése múlt időben: Präteritum és Perfekt (Das Buch war 

sehr interessant. Ich habe gestern viel geschlafen.) 

 cselekvés, történés, létezés kifejezése jövő időben: Futur I. (Ich werde im Sommer nach 

Österreich fahren.) 

 birtoklás: gehören (Dieses Fahrrad gehört mir.) 

 felszólító mód: Imperativ (Steh auf! Setzt euch! Nehmen Sie Platz!) 

 minőségi viszonyok: Wie? Was für ein? Welcher? – hasonlítás: Deutschland ist größer als 

Ungarn. In der Klasse schreibt Lara am schönsten. - melléknévragozás (Das finde ich 

toll/schlecht. Ich bin froh. Das ist ein interessantes Buch. Ich finde das Buch interessant.) 

 térbeli viszonyok: irányok és helymeghatározás (geradeaus, an der Kirche vorbei, um die 

Ecke), elöljárószók részes és tárgyesettel (auf, vor, hinter, neben) 

 időbeli viszonyok: gyakoriság - Wie oft? (selten, täglich, wöchentlich, monatlich, jährlich), 

időpontok - Wann? (von … bis, gerade) Um wie viel Uhr? (um 8 Uhr, gegen 8 Uhr) 

 modalitás: mögen, können, wollen, müssen, sollen, dürfen igék (Ich kann tanzen. Ich will 

heute ins Kino gehen. Er muss die Hausaufgabe machen. Du sollst morgen früh aufstehen. 

Der Kranke darf noch nicht aufstehen) 

 esetviszonyok: Nominativ, Akkusativ, Dativ, Genitiv (Das Buch ist spannend. Ich sehe das 

Buch nicht. Ich helfe dir. Die Texte der Schüler sind sehr interessant.) 

 szövegkohéziós eszközök: egyszerű és páros kötőszavak (nicht … sondern, und, sondern, 

oder, denn, aber, weil, deshalb, so) és névmások (das, ich, mich, mir, dich, dir, man) 

 szöveggrammatikai eszközök: névmások, névelők, névmási határozók mint előre és vissza 

utaló elemek a szövegben (das, dieser, der/die/das, daran, damit) 

Az egyes témakörök tanulási eredményeként a tanuló: 

  adott tématartományban megért egyszerű célnyelvi szöveget; 

  adott tématartományban létrehoz egyszerű célnyelvi szöveget; 

  adott tématartományban nyelvi szintjének és életkorának megfelelő interakciót folytat a 

tanult nyelvi elemek felhasználásával. 

Témakörök 

Témakör: Themen und Situationen im persönlichen Bereich: Verwandtschaftsbeziehun-

gen, Lebensstil 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 16 óra 

Tanulási eredmények (követelmények) 



A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 elmesél rövid, személyes történetet egyszerű nyelvi eszközökkel, önállóan, a cselekményt 

lineárisan összefűzve; 

 rövid, egyszerű, összefüggő szövegeket ír a tanult nyelvi szerkezetek felhasználásával az 

ismert szövegtípusokban, az adott tématartományban; 

 értelmez életkorának megfelelő nyelvi helyzeteket hallott szöveg alapján; 

 összetett írott instrukciókat értelmez; 

 kommunikációt kezdeményez egyszerű hétköznapi témában, a beszélgetést követi, egy-

szerű, nyelvi eszközökkel fenntartja és lezárja; 

 az életkorának megfelelő mindennapi helyzetekben a tanult nyelvi eszközökkel megfogal-

mazott kérdéseket tesz fel, és válaszol a hozzá intézett kérdésekre; 

 véleményét, gondolatait, érzéseit egyre magabiztosabban fejezi ki a tanult nyelvi eszkö-

zökkel; 

 a tanult nyelvi elemeket többnyire megfelelően használja, beszédszándékainak megfele-

lően, egyszerű spontán helyzetekben; 

 váratlan, előre nem kiszámítható eseményekre, jelenségekre és történésekre is reagál egy-

szerű célnyelvi eszközökkel, személyes vagy online interakciókban; 

 üzeneteket ír; 

 egyszerűen megfogalmazza személyes véleményét, másoktól véleményük kifejtését kéri, 

és arra reagál, elismeri vagy cáfolja mások állítását, kifejezi egyetértését vagy egyet nem 

értését; 

 kifejez tetszést, nem tetszést, akaratot, kívánságot, tudást és nem tudást, szándékot; 

 kifejez kérést, javaslatot, meghívást, kínálást és ezekre reagálást; 

 kifejez alapvető érzéseket, például örömöt, sajnálkozást, bánatot, elégedettséget, elégedet-

lenséget; 

 nem értés esetén a meg nem értett kulcsszavak vagy fordulatok magyarázatát kéri vagy 

visszakérdez; 

 megoszt alapvető személyes információkat magáról egyszerű nyelvi elemekkel; 

 ismerős és gyakori alapvető helyzetekben, akár telefonon vagy digitális csatornákon is, 

többnyire helyesen és érthetően fejezi ki magát az ismert nyelvi eszközök segítségével. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 



 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Bekannte, 

Familienmitglieder, Freunde, Verwandte 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: unmittelbare 

und weitere Umgebung, mein Wohnort 

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Teile des Hau-

ses/der Wohnung, Einrichtung, Gebrauchsgegenstände, Kleider und Accessoires 

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Feste, Schul- 

und Familienfeiern 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Hobbys, 

Freizeitaktivitäten, gesunde Ernährung, zum Arzt gehen, Hausarbeiten 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: größerer Fa-

milienkreis, soziale Beziehungen, Kleider und Mode, häufige Krankheiten, positive und 

negative Charakterzüge 

 Személyes témákhoz tartozó információk átadása 

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók használata 

Javasolt tevékenységek 

 projekt (egyéni): családfa készítése, képekkel, szóbeli prezentációval (a folyamatos ösz-

szefüggő beszéd gyakorlására) 

 közeli és távoli rokonok, kedvenc rokonaim  

 érdekes családi történetek a múltból 

 családi ünnepek 

 szomszédi kapcsolatok 

 szóbeli mini-prezentációk: a mai és a régmúlt mindennapjainak összehasonlítása 

 projektmunka csoportban: város tervezése helyszínek megnevezésével 

 internetes kutatómunka és csoportos projekt 

 családok a német nyelvű országokban, különbségek, hasonlóságok 

 a modern kor családtípusai 

 szerepek a családon belül 

 vitafórum: pl. tinédzserek helyzete a családban 

 szerepjáték: pl. az orvosnál 

 prezentáció készítése: családi ünnepek a német és magyar családoknál – hasonlóságok 

és különbségek 



 közvélemény kutatás: hobbik, érdeklődési körök 

TÉMAKÖR: Themen und Situationen im Bereich der Umgebung und Umwelt 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 

Tanulási eredmények (követelmények) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 rövid, egyszerű, összefüggő szövegeket ír a tanult nyelvi szerkezetek felhasználásával az 

ismert szövegtípusokban, az adott tématartományban; 

 értelmez életkorának megfelelő nyelvi helyzeteket hallott szöveg alapján; 

 kommunikációt kezdeményez egyszerű hétköznapi témában, a beszélgetést követi, egy-

szerű, nyelvi eszközökkel fenntartja és lezárja; 

 az életkorának megfelelő mindennapi helyzetekben a tanult nyelvi eszközökkel megfogal-

mazott kérdéseket tesz fel, és válaszol a hozzá intézett kérdésekre; 

 véleményét, gondolatait, érzéseit egyre magabiztosabban fejezi ki a tanult nyelvi eszkö-

zökkel; 

 a tanult nyelvi elemeket többnyire megfelelően használja, beszédszándékainak megfele-

lően, egyszerű spontán helyzetekben; 

 megoszt alapvető személyes információkat környezetéről egyszerű nyelvi elemekkel; 

 ismerős és gyakori alapvető helyzetekben, akár telefonon vagy digitális csatornákon is, 

többnyire helyesen és érthetően fejezi ki magát az ismert nyelvi eszközök segítségével. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Tiere, Pflan-

zen 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Natur, Zu-

hause, Städte, auf dem Lande 

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Naturkatast-

rophen 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Umwelt-

schutz, Tierschutz, Haustiere halten, Bodenschätze schützen 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Naturphäno-

mene, Wetter und Klima, Jahreszeiten 

 Környezethez tartozó információk átadása 



 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók használata 

Javasolt tevékenységek 

— internetes kutatás  

 veszélyeztetett állatok 

 kihaló növényfajok 

 nemzeti parkok a célnyelvi országokban és Magyarországon 

 a tengerek szennyezése - műanyagszigetek a tengerben 

— kiselőadás készítése  

 veszélyben a Földünk 

 a klímaváltozás jelenlegi és lehetséges hatásai 

 a nemzeti parkok és állatkertek feladatai 

 mennyire egészséges lakóhelyem környezete? 

— vitafórum  

 hasznosak-e az állatkertek? 

 jó-e kutyát tartani lakótelepi lakásban? 

— egy német nyelvű természetfilm megtekintése 

— projektmunka: kiskedvenc bemutatása kép segítségével (képességek, szokások bemu-

tatása) 

TÉMAKÖR: Themen und Situationen im Bereich der Schule und Ausbildung 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 

Tanulási eredmények (követelmények) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 megérti a szintjének megfelelő, nonverbális vagy vizuális eszközökkel támogatott cél-

nyelvi óravezetést és utasításokat, kérdéseket; 

 aktívan részt vesz az életkorának és érdeklődésének megfelelő ifjúsági irodalmi alkotások 

közös előadásában; 

 egyre magabiztosabban kapcsolódik be történetek kreatív alakításába, átfogalmazásába; 

 felkészülést követően röviden, összefüggően beszél az adott tématartományhoz tartozó té-

mákban; 

 képet jellemez röviden, ismert nyelvi fordulatok segítségével, segítő tanári kérdések alap-

ján; 



 változatos, kognitív kihívást jelentő szóbeli és írásbeli feladatokat old meg önállóan vagy 

kooperatív munkaformában, a tanult nyelvi eszközökkel, szükség szerint tanári segítséggel; 

 egyénileg vagy társaival együttműködve, szóban, részben szóban vagy írásban projektmun-

kát, kiselőadást készít, s ezeket IKT-eszközök segítségével is meg tudja valósítani; 

 a főbb szövegtípusok jellegzetességeit követi; 

 értelmezi az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő, egyszerű hangzószövegben a ta-

nult nyelvi elemeket; 

 alkalmazza az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő hangzó szöveget a változatos 

nyelvórai tevékenységek és a feladatmegoldás során; 

 felismeri a főbb, életkorának megfelelő hangzó szövegtípusokat; 

 megkülönbözteti a főbb, életkorának megfelelő írott szövegtípusokat; 

 összetett írott instrukciókat értelmez; 

 véleményét írásban, egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazza, és arról írásban interak-

ciót folytat; 

 néhány szóból vagy mondatból álló jegyzetet készít írott szöveg alapján; 

 egyszerű mondatokat összekapcsolva mond el egymást követő eseményekből álló történe-

tet, vagy leírást ad valamilyen témáról; 

 összekapcsolja az ismert nyelvi elemeket egyszerű kötőszavakkal (például: és, de, vagy); 

 nem értés esetén a meg nem értett kulcsszavak vagy fordulatok magyarázatát kéri vagy 

visszakérdez; 

 alkalmazza az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő írott, nyomtatott vagy digitális 

alapú szöveget a változatos nyelvórai tevékenységek és feladatmegoldás során; 

 részt vesz szövegértést igénylő nyelvórai tevékenységekben; 

 részt vesz szövegalkotást igénylő nyelvórai tevékenységekben; 

 a tanórán bekapcsolódik az interakciót igénylő nyelvi tevékenységekbe, abban társaival 

közösen vesz részt, a begyakorolt nyelvi elemeket tanári segítséggel a feladat céljainak 

megfelelően alkalmazza. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Angestellte 

in der Schule 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Bildungsin-

stitutionen, Teile des Schulgebäudes 



 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Mittel des Ler-

nens in und außerhalb der Schule 

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Schulunter-

richt, Nachmittagsprogramme, Feste in der Schule, Schultraditionen, Ereignisse, Pro-

gramme und Möglichkeiten des Sprachenlernens/der Sprachverwendung außerhalb der 

Schule 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Lernen, 

Verwendung von Fremdsprachen außerhalb der Schule, Gemeinschaftsprogramme, Tradi-

tionspflege 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Schulfächer, 

Wissen, Ziele mit dem Sprachenlernen, verschiedene Wege des Lernens, Sprachkönnen 

und Sprachkenntnisse 

 Részvétel tanórai nyelvi fejlesztő tevékenységekben 

 Tanult elemek felhasználása a nyelvi célok elérésére 

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő írott és hangzó szöveg felhasználása a nyelvi fej-

lesztő tevékenységek során 

Javasolt tevékenységek 

— egyéni kutatás és képes beszámoló 

 régi és új iskolám összehasonlítása - történetük, híres tanáraik 

 a magyarországi és a németországi iskolarendszer összehasonlítása 

— csoportmunka / projekt:  

 egy osztályprogram megtervezése 

 ’Az ideális iskola’ jellemzői 

— internetes kutatómunka: képes beszámolók - érdekes iskolák a világ különböző részei-

ben 

— vitafórum 

 hasznos-e az iskolai egyenruha?  

 jó dolog-e a bentlakásos iskola? 

 milyen a jó tanár? 

— íráskészség fejlesztése  

 beszámoló írása egy iskolai eseményről az iskolai újság részére 

 panaszkodó e-mail írása egy németországi barátomnak a sok házifeladatról  



TÉMAKÖR: Reisen und Urlaub, Tourismus 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 óra 

Tanulási eredmények (követelmények) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy koope-

ratív munkaformában; 

 megérti és értelmezi az egyszerű, az adott tématartományhoz kapcsolódó összefüggő szö-

vegeket, és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 

 egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart 

önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Touristen und 

Reiseleiter 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Unterkunfts-

möglichkeiten, Reiseziele, Sehenswürdigkeiten, Touristenattraktionen 

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Denkmäler, 

Ausstellungen, Reisedokumente, Verkehrsmittel, Gegenstände beim Reisen, Unterlagen, 

Prospekte 

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Feste und 

Feiertage in Ungarn und im Ausland 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Vorbere-

itung und Planung einer Reise, Stadtrundfahrt 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Einzelreise und 

Gruppenreise, kulturelle Unterschiede 

 Az utazás és turizmus tématartományhoz tartozó egyszerű információk átadása 

 Interakció az utazás és turizmus tématartományban 

Javasolt tevékenységek 

— projektmunka egyénileg, párban vagy csoportban  

 híres helyek, épületek bemutatása a célnyelvi országokban 

 híres helyek, épületek bemutatása Magyarországon 

 lakóhelyünk turisztikai nevezetességeinek bemutatása célnyelven  

 ’Álomnyaralásom’ részletes megtervezése 



 hogyan készüljünk fel egy külföldi utazásra: utazási előkészületekről lista készí-

tése 

— internetes kutatás 

 érdekes, szokatlan szállások 

 különleges utazási lehetőségek, járművek a nagyvilágban 

— játék: Találd ki, melyik nevezetességről beszélek!  

— felmérés készítése az osztályban 

 ki melyik országot szeretné megismerni, melyik a legnépszerűbb célpont? 

 ki hol szeretne nyaralni? (tengerpart?, Balaton?, hegyvidék? stb.) 

— szituációs játék  

 szállásfoglalás/bejelentkezés/ügyintézés 

 ’Én vagyok az idegenvezető – az osztály a turistacsoport’ 

— panaszlevél és/vagy kritika írása: egy hotelről, szórakozóhelyről 

TÉMAKÖR: Öffentliches Leben  

JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 óra 

Tanulási eredmények (követelmények) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 megérti a nem kizárólag ismert nyelvi elemeket tartalmazó, élőszóban vagy digitális felü-

leten elhangzó rövid szöveg tartalmát; 

 értelmezi az életkorának megfelelő, élőszóban vagy digitális felületen elhangzó szövegek-

ben a beszélők gondolatmenetét; 

 hallgat az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket elektronikus, digitális csator-

nákon, tanórán kívül is, szórakozásra vagy ismeretszerzésre; 

 értelmezi az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi szituációkhoz kapcso-

lódó, írott szövegekben megjelenő információkat; 

 megérti a nem kizárólag ismert nyelvi elemeket tartalmazó rövid írott szöveg tartalmát; 

 információt cserél, információt kér, információt ad. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Angestellte 

in sozialen Institutionen und im Dienstleistungssektor  



 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: kulturelle und 

öffentliche Institutionen, Dienstleistungen, Restaurants, Hotels, berühmte Orte und Se-

henswürdigkeiten im In- und Ausland, Leben in der Stadt und auf dem Land 

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Eintrittskarten, 

Unterlagen, Prospekte 

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: kulturelle Er-

eignisse, Unterhaltungsmöglichkeiten  

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Verwal-

tung, Dienstleistungen, Wegbeschreibung, Auskunft geben, Vorstellung von Sehenswür-

digkeiten  

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Hobbys, Frei-

zeit, Kultur, Sport, Lesen, Filme, Unterhaltung 

 A közéleti tématartományhoz tartozó egyszerű információk értelmezése és átadása 

Javasolt tevékenységek 

— projektmunka, egyéni bemutatók 

 mi szórakoztatta nagyszüleinket/szüleinket?  

 mi szórakoztat minket? 

— vitakészség fejlesztése 

 vidéki-városi élet előnyei és hátrányai 

 ’mozik’ – kellenek még? 

 klasszikus zene = a régmúlt pop zenéje? 

— íráskészség fejlesztése  

 brossúrák, adatlapok kitöltése 

 film/könyv - ajánló brossúra készítése 

— egy német nyelvű – korosztályi érdeklődésnek megfelelő – film megtekintése, megbe-

szélése 

— egy német nyelvű novella órai feldolgozása 

TÉMAKÖR: Bezüge zur Zielsprache und zum Sprachenlernen 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 

Tanulási eredmények (követelmények) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 



 idegen nyelvi kommunikációjában használja a célnyelv főbb jellemzőit; 

 értelmezi és használja az idegen nyelvű írott, olvasott és hallott tartalmakat a tanórán kívül 

is; 

 tudatosan használ alapszintű nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiákat; 

 követi a célnyelvi normához illeszkedő beszédtempót a begyakorolt nyelvi elemekben; 

 alkalmazza a tanult nyelvi funkciókat társalgás megkezdéséhez, fenntartásához és befeje-

zéséhez; 

 tanult nyelvi eszközökkel és nonverbális elemek segítségével tisztázza mondanivalójának 

lényegét; 

 digitális eszközöket és felületeket is használ nyelvtudása fejlesztésére; 

 következetesen alkalmazza a célnyelvi betű- és jelkészletet; 

 ismeretlen szavak valószínű jelentését szövegösszefüggések alapján kikövetkezteti az élet-

korának és érdeklődésének megfelelő, konkrét, rövid szövegekben; 

 egy összetettebb nyelvi feladat, projekt végéig tartó célokat tűz ki magának; 

 nyelvtanulási céljainak eléréséhez megtalálja és használja a megfelelő eszközöket; 

 nyelvi haladását többnyire fel tudja mérni; 

 hibáit többnyire észreveszi és javítja; 

 társai haladásának értékelésében segítően részt vesz. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Sprachkönnen 

und Sprachkenntnisse, Sprachlernstrategien, Sprache 

 A célnyelvre jellemző standardhoz közelítő kiejtés használata 

 A célnyelvi betű- és jelkészlet következetes alkalmazása 

 Tanult nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák tudatos alkalmazása 

Javasolt tevékenységek 

— gyakorló feladatok készítése (akár online is) az osztálytársak részére  

— nyelvtani, szókincsfejlesztő játékok készítése és játszása az órán 

— internetes kutatás és beszámoló  

 új szavak jelentéséről, eredetéről, szinonimáiról 

 a magyar és a német nyelv eredetéről, a különböző nyelvcsaládokról 

 a dialektusokról 

 kedvenc pop dalom érdekes szófordulatai 



— olvasásértés fejlesztése: ismeretlen szavak jelentésének kikövetkeztetése 

— ’Osztálykönyvtár’ 

 évente egy-két könnyített olvasmány elolvasása, egyéni értékelése, ajánlása  

 könnyített olvasmány tartalmának előadása rövid szerepjátékkal 

— íráskészség fejlesztése 

 cikkek egy havonta megjelenő német nyelvű osztály ’hírlaphoz’ (pl: ’LUX’) fel-

használva az aktuális témákhoz végzett kutatómunkákat 

 német nyelvű hirdetőtábla az osztályban az aktuális hírekkel/felhívásokkal cél-

nyelven 

TÉMAKÖR: Interkulturelle und landeskundliche Themen 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 

Tanulási eredmények (követelmények) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 célnyelvi kommunikációjába beépíti a tanult interkulturális ismereteket; 

 találkozik célnyelvi országismereti tartalmakkal; 

 megismerkedik hazai idevágó legfőbb országismereti és történelmi eseményekkel a cél-

nyelven; 

 megismeri a célnyelvi országok jellemzőit és kulturális sajátosságait; 

 a célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemeket használja. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Célnyelvi és hazai kulturális szokások, jellemzők ismerete 

 Célnyelvi országok országismereti jellemzőinek ismerete 

 Főbb hazai országismereti jellemzők ismerete célnyelven 

 Legfontosabb hazai látnivalók, országismereti jellemzők bemutatása célnyelven 

 A célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemek alkalmazása 

Javasolt tevékenységek 

— projektmunka 

 a hagyományok ápolása Magyarországon és Németországban 

 a falvak szerepe manapság a két országban 

 mik a legfőbb sportágak a két országban és miért? 

— internetes kutatómunka 



 a karácsonyfa eredete és elterjesztése 

 a német himnusz eredete és története 

— prezentáció 

 a karácsony ünneplése a világ országaiban 

 a magyar történelem egy kiemelkedő eseménye és hatása más országokra 

— játék 

 leírás készítése/receptek – magyar vagy német specialitás? 

 kvíz különböző országok étkezési szokásairól 

— „kritika” írása egy étteremről, kulturális programról az iskolai/osztály újságba 

— vitafórum 

 milyen kulturális meglepetés érhet a célnyelvi országban? 

TÉMAKÖR: Fächerübergreifende Themen und Situationen  

JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 óra 

Tanulási eredmények (követelmények) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 egyénileg vagy társaival együttműködve, szóban, részben szóban vagy írásban projektmun-

kát, kiselőadást készít, s ezeket IKT-eszközök segítségével is meg tudja valósítani; 

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy koope-

ratív munkaformákban; 

 aktívan részt vesz az életkorának és érdeklődésének megfelelő gyermek-, és ifjúsági iro-

dalmi alkotások közös előadásában; 

 ismer szavakat, szókapcsolatokat a célnyelven a témakörre jellemző, életkorának és érdek-

lődésének megfelelő, más tudásterületen megcélzott tartalmakból. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Tanult szavak, szókapcsolatok használata célnyelven a témakörre jellemző, életkorának és 

érdeklődésének megfelelő tartalmakból 

 Más tantárgyakból szerzett ismeretek és előzetes tudás felhasználása célnyelven 

Javasolt tevékenységek 

— projektmunka (egyéni) 

 szókincsgyűjtés a kedvenc tantárgyam bemutatásához 

 egy magyar tudós/író/költő/történelmi hős életének ismertetése 



— (papíralapú vagy online) poszter vagy kiselőadás készítése bármely más tudásterület 

témaköreiről 

— vitafórum 

 melyik tantárgy ’hasznos’ a felnőtt életben? 

 kell-e a mindennapos testnevelés? 

 fontos-e a zene és a tánc? 

 kell-e könyvet olvasnia a 21. század fiataljának? 

 fontos-e az irodalmi művek lefordítása, filmek szinkronizálása? 

— játék 

 szavak gyűjtése és elhelyezése a különböző tantárgyak oszlopai alá – kié a leg-

hosszabb lista? 

 történelmi események modellezése szerepjátékkal 

TÉMAKÖR: Aktuelle Themen 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 óra 

Tanulási eredmények (követelmények) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 használja a célnyelvet életkorának és nyelvi szintjének megfelelő aktuális témákban és a 

hozzájuk tartozó szituációkban; 

 megért és használ szavakat, szókapcsolatokat a célnyelvi, az életkorának és érdeklődésének 

megfelelő hazai és nemzetközi legfőbb hírekkel, eseményekkel kapcsolatban; 

 megérti és tájékozódásra használja a célnyelvi, életkorának és érdeklődésének megfelelő 

hazai és nemzetközi legfőbb hírek, események lényegét. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírekre és esemé-

nyekre vonatkozó alapvető szókincs megértése és használata célnyelven 

 Életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírek és események 

értelmezése és tájékozódásra való alkalmazása célnyelven 

Javasolt tevékenységek 

 online videók megtekintése  

 hírműsorok  

 aktuális eseményekről szóló tudósítások 



 riportok 

 szerepjáték 

 ’néma’ videókhoz szövegkészítés és eljátszás 

 TV interjúkészítés egy híres emberrel (pl. sportolóval)  

 internetes kutatómunka 

 egy aktuális esemény előzményeiről, részletesebb információkról 

 szókincsfejlesztés a média világához 

 nyelvi/stilisztikai tudatosítás = az újságnyelv 

 a szalagcímek nyelvezete 

 az újságcikkek stílusa, szerkezete 

 különbség egy hír írott és szóbeli megjelenésében 

TÉMAKÖR: Wissenschaft und Technik, Kommunikation 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 óra 

Tanulási eredmények (követelmények) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy koope-

ratív munkaformában; 

 egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart 

önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

 az adott tématartományban értelmez nyelvi szintjének megfelelő hallott és írott célnyelvi 

szövegeket kevésbé ismert témákban és szövegtípusokban is; 

 az adott tématartományban szóban és írásban létrehoz szövegeket különböző szövegtípu-

sokban. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Geräte für All-

tagsmenschen, Technik im Haushalt, Handy, Computer, Internet 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Nutzung 

der Technologie im Alltag, im Studium oder in der Arbeit 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Internet, 

soziale Netzwerke 

 Egyszerű információ átadása a tudomány és technika tématartományban 



Javasolt tevékenységek 

 projektmunka (csoportban): Milyen technikai újítások fogják segíteni a jövőben… 

 a közlekedést? 

 a házimunkát?  

 az oktatást? 

 a kommunikációt? 

 internetes kutatómunka és prezentáció 

 a világ legfontosabb találmányai 

 a kommunikáció fejlődése az utóbbi 20 évben 

 a tudományos élet „fáklyavivői” a történelem folyamán  

 vitafórum  

 az internet jövője 

 mire jó a virtuális valóság?  

 haladás-e minden változás? 

 közösségi oldalak előnyei és hátrányai 

TÉMAKÖR: Unterhaltung 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 óra 

Tanulási eredmények (követelmények) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 hallgat az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket elektronikus, digitális csator-

nákon, tanórán kívül is, szórakozásra vagy ismeretszerzésre; 

 kiemel, kiszűr konkrét információkat a nyelvi szintjének megfelelő, élőszóban vagy digi-

tális felületen elhangzó szövegből, és azokat összekapcsolja más iskolai vagy iskolán kívül 

szerzett ismereteivel; 

 értelmez egyszerű szórakoztató és ismeretterjesztő kisfilmeket; 

 értelmezi az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi szituációkhoz kapcso-

lódó, írott szövegekben megjelenő információkat; 

 összetett írott instrukciókat értelmez; 

 érdeklődése erősödik a célnyelvi irodalmi alkotások iránt; 

 rövid szövegek írását igénylő kreatív munkát hoz létre önállóan; 

 üzeneteket ír; 



 a nyomtatott vagy digitális alapú írott szöveget felhasználja szórakozásra és ismeretszer-

zésre; 

 a tanórán kívüli játékos nyelvtanulási lehetőségeket felismeri, és azokat használja; 

 találkozik életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmakkal; 

 felhasználja a célnyelvet szórakozásra és élményalapú játékos nyelvtanulásra. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmak megismerése 

(irodalom, film, társasjáték) 

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő német nyelvű szövegek felhasználása szórakozás 

és élményalapú nyelvtanulás céljára 

Javasolt tevékenységek 

— internetes kutatómunka 

 külföldi kulturális események megismerése, bemutatása 

 hazai fesztiválok bemutatása, értékelése 

 érdekes kiállítások, múzeumok bemutatása 

— kedvenc filmem bemutatása németül 

— kedvenc számom bemutatása, meghallgatása 

 a szöveg leírása és értelmezése 

— egy tudásszintnek megfelelő könnyített olvasmány elolvasása 

— egy német nyelvű játékfilm közös megtekintése, megvitatása 

TÉMAKÖR: Wissenserwerb, Wissensvermittlung 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 óra 

Tanulási eredmények (követelmények) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 egyénileg vagy társaival együttműködve, szóban, részben szóban vagy írásban projektmun-

kát, kiselőadást készít, s ezeket IKT-eszközök segítségével is meg tudja valósítani; 

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy koope-

ratív munkaformákban; 

 hallgat az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket elektronikus, digitális csator-

nákon, tanórán kívül is, szórakozásra vagy ismeretszerzésre; 



 a nyomtatott vagy digitális alapú írott szöveget felhasználja szórakozásra és ismeretszer-

zésre; 

 rövid, egyszerű, ismert nyelvi eszközökből álló kiselőadást tart változatos feladatok kap-

csán, hagyományos vagy digitális alapú vizuális eszközök támogatásával; 

 néhány szóból vagy mondatból álló jegyzetet készít írott szöveg alapján; 

 a tanórán kívüli, akár játékos nyelvtanulási lehetőségeket felismeri és igyekszik azokat ki-

használni; 

 találkozik életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi ismeretterjesztő tartalmak-

kal; 

 felhasználja a célnyelvet ismeretszerzésre; 

 felhasználja a célnyelvet tudásmegosztásra. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Információ megosztása az ismert nyelvi eszközökkel német nyelven 

 A tanult témákhoz kapcsolódó releváns német nyelvű információ megszerzése 

Javasolt tevékenységek 

 projektmunka (egyéni vagy csoportos) 

 prezentáció/hangfelvétel/videofelvétel készítése különböző témákban és ezek bemu-

tatása az osztálynak 

 kedvenc témák feldolgozása posztereken – majd ezek kiállítása az osztályban 

 német nyelvű filmek, programok ismertetése a németes faliújságon írásban 

 projektmunka osztályszinten: magazin készítése a tanulók német nyelvű írásaiból (tör-

ténetek, versek, kutatási eredmények, beszámolók stb.)  

 

11. évfolyam 

Heti 4 óra 

Összesen: 148 óra 

Beérkezéskor a nyelvi szint: A2 

Kimeneti szint: A2+ (elmélyítés: Goethe Intézet A2-szintű CLIL-projektjei) 

Dolgozatírás: 4 óra (1x dupla óra) 

Nyelvi funkciók: 



 öröm kifejezése (Ich freue mich, dass ... / Es freut mich, dass ...) 

 sajnálat kifejezése (Es tut mir leid!) 

 elégedettség / elégedetlenség kifejezése (Es ist prima! / Schade, dass ...) 

 csodálkozás kifejezése (Oh, das ist aber ... ! / Das kann doch nicht wahr sein!) 

 remény kifejezése (Ich hoffe, du kannst kommen!) 

 bánat / bosszúság kifejezése (Schade, dass... / Das ist aber schlimm!) 

 szándék, terv kifejezése (Ich will / werde schnell abwaschen.) 

 elvárás kifejezése (Ich soll pünktlich zu Hause sein.) 

 bizonyosság, bizonytalanság kifejezése (Ich weiß es genau. Ich weiß nicht, ob es wirklich 

regnet oder nicht. Ich bin mir nicht sicher, wann ich zu Hause ankomme.) 

 visszakérdezés kifejezése nem értés esetén (Wie bitte? Können Sie es wiederholen, bitte?) 

 felkérés lassúbb, hangosabb beszédre (Kannst du bitte lauter / langsamer sprechen?) 

 bemutatás (Ich möchte Ihnen Herrn Schulze vorstellen.) 

 gratuláció kifejezése és arra reagálás (Ich gratuliere Ihnen zum Geburtstag! Danke, sehr 

nett von Ihnen.) 

 segítség felajánlása, elfogadása (Kann ich Ihnen helfen? Danke, ich schaffe es schon., 

Was kann ich für dich tun? – Danke, es geht schon.) 

 érdeklődés, érdektelenség (Ich interessiere mich für Sport. – Das finde ich langweilig.) 

 elismerés, dicséret és arra reagálás (Das ist toll! Die Torte schmeckt phantastisch. – 

Danke.) 

 közömbösség (Das ist mir egal.) 

 indoklás (Ich kann nicht kommen, weil…) 

 megszólítás, elbúcsúzás hivatalos levélben (Sehr geehrter Herr …./Sehr geehrte Frau …, 

Mit freundlichen Grüßen, Mit herzlichen Grüßen) 

 segítségkérés és arra reagálás (Könntest du mir bitte helfen? Ja, sehr gerne.) 

 engedélykérés és arra reagálás (Darf ich … ? Ja, natürlich. / Ja, es ist erlaubt.) 

Nyelvi elemek, struktúrák: 

 függő beszéd jelen időben (Sie sagte, dass sie heute ins Kino geht.) 

 vonzatos igék (Ich denke viel an den Sommer), névmási határozószók (Woran denkst du 

viel? Ich denke daran, …) 

 modalitás: módbeli segédigék Präteritumban (Er konnte nicht schwimmen. Der Kranke 

durfte nicht aufstehen.),  



 szenvedő szerkezet jelen és múlt időben (Sie werden/wurden vom Flughafen abgeholt. 

Sie sind eingeladen worden.) 

 A mellékmondatok: alanyi mellékmondat (Es freut mich, dass du hier bist.), tárgyi mel-

lékmondat (Ich weiß, dass du viel zu tun hast., Ich weiß nicht, ob er morgen Zeit hat.), 

helyhatározói mellékmondat (Du sollst dort arbeiten, wo du wohnst.), időhatározói mel-

lékmondat egyidejűségre (Als ich Kind war, las ich sehr gerne Märchen.), okhatározói 

mellékmondat (Ich kann an dem Ausflug nicht teilnehmen, weil ich krank bin.) 

 névmások szövegben betöltött funkcionális használata: mutató névmás (dieser, diese, di-

eses, derselbe, dieselbe, dasselbe), vonatkozó névmás (der, die, das)  

 feltételesség jelen időben (Wenn wir Zeit haben, putzen wir die Fenster.), 

 kollokációk, Funktionsverbgefüge (eine Reise machen, zur Verfügung stehen 

Az egyes témakörök tanulási eredményeként a tanuló: 

 az adott tématartományban megért összetettebb célnyelvi szöveget; 

 az adott tématartományban létrehoz összetettebb célnyelvi szöveget; 

 az adott tématartományban életkorának megfelelő interakciót folytat. 

Témakörök 

TÉMAKÖR: Themen und Situationen im persönlichen Bereich: Verwandtschaftsbeziehun-

gen, Lebensstil, Mensch und Gesellschaft 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 31 óra 

Tanulási eredmények (követelmények) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 beszámol saját élményen, tapasztalaton alapuló vagy elképzelt eseményről a cselek-

mény, a körülmények, az érzések és gondolatok ismert nyelvi eszközökkel történő jel-

lemzésével; 

 leír összetettebb cselekvéssort, történetet, személyes élményeket, elvontabb témákban; 

 megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó hangzó szöveg lényegi tartalmát; 

 megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó összefüggő 

hangzó szöveget, és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 

 megérti és értelmezi az összefüggéseket az ajánlott tématartományokhoz kapcsolódó 

összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 



 a társalgást fenntartja, törekszik mások bevonására, és szükség esetén lezárja azt, akár 

ismeretlen beszélgetőtárs esetében is; 

 előkészület nélkül részt tud venni személyes jellegű, vagy érdeklődési körének megfe-

lelő ismert témáról folytatott társalgásban;  

 a tématartományhoz kapcsolódó kép alapján kifejti gondolatait, véleményét és érzéseit; 

 a tanult nyelvi funkciókat és nyelvi eszköztárát életkorának megfelelő helyzetekben 

alkalmazza; 

 digitális eszközökön és csatornákon keresztül is alkot szöveget szóban és írásban; 

 szóban és írásban átad nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi tartalmakat valós nyelvi 

interakciók során; 

 a társalgásba aktívan, kezdeményezően és egyre magabiztosabban bekapcsolódik az 

érdeklődési körébe tartozó témák esetén a személyes tématartományon belül; 

 a mindennapi élet különböző területein, a kommunikációs helyzetek széles körében 

tesz fel releváns kérdéseket információszerzés céljából, és válaszol megfelelő módon a 

hozzá intézett célnyelvi kérdésekre; 

 véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót foly-

tat; 

 véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót foly-

tat; 

 mondanivalóját kifejezi kevésbé ismerős helyzetekben is, nyelvi eszközök széles kör-

ének használatával; 

 információt vagy véleményt közlő és kérő, összefüggő feljegyzéseket, üzeneteket ír. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Be-

kannte, Familienmitglieder, Freunde, berühmte Personen, Vorbilder 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: unmittel-

bare und weitere Umgebung, Freizeitorte, Arbeitsplätze 

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Teile des 

Hauses/der Wohnung, Einrichtung, Gebrauchsgegenstände, Kleider und Accessoires  

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Feste, 

Schul- und Familienfeiern, Sportarten, Sportereignisse  



 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Hob-

bys, Freizeitaktivitäten, Haushalts –und Gartenarbeiten, Tagesablauf, Gewohnheiten, 

Plätze zum Essen (zu Hause, Kantine, Restaurants), tägliche Aufgaben,  

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: größerer 

Familienkreis, soziale Beziehungen, Kleider und Mode, positive und negative Charak-

terzüge 

 Személyes élethez tartozó információk átadása  

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók használata 

 Interakció a személyes tématartományban 

Javasolt tevékenységek 

 csoportos projekt (plakát készítése): a sport fontossága 

 projekt (egyéni): családfa készítése, képekkel, szóbeli prezentációval  

 közeli és távoli rokonok 

 kedvenc rokonaim - miért? 

 névadási szokások a családon belül  

 érdekes családi történetek a múltból 

 jövőképem (plakát, prezentáció) 

 példaképem, ill. egy híres ember élete 

 internetes kutatómunka és csoportos projekt – családok a DACHL országaiban 

 különbségek, hasonlóságok 

 a mai kor családtípusai 

 szerepek a családon belül 

 vitafórum  

 pl. tinédzserek helyzete a családban 

 szerepjáték:  

 telefonos beszélgetések különböző szakemberekkel 

 prezentáció készítése:  

 családi ünnepek, hasonlóságok, különbségek (No, Mo) 

TÉMAKÖR: Öffentliches Leben, Unterhaltung 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 30 óra 

Tanulási eredmények (követelmények) 



A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó hangzó szöveg lényegi tartalmát; 

 célzottan keresi az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket tanórán kívül is, 

ismeretszerzésre és szórakozásra; 

 megérti az összefüggéseket az ajánlott tématartományokhoz kapcsolódó összefüggő, 

akár autentikus írott szövegekben; 

 digitális eszközöket és felületeket is használ a célnyelven ismeretszerzésre és szórako-

zásra; 

 kiszűr konkrét információkat nyelvi szintjének megfelelő szövegből, és azokat össze-

kapcsolja egyéb ismereteivel; 

 írásban röviden indokolja érzéseit, gondolatait, véleményét napi tapasztalataihoz kap-

csolódó témákban; 

 összefoglalja ismert témában nyomtatott vagy digitális alapú ifjúsági tartalmak lénye-

gét röviden és érthetően; 

 megérti és a tématartományhoz kapcsolódó összefüggő hangzó szöveget;  

 információt vagy véleményt közlő és kérő, összefüggő feljegyzéseket, üzeneteket ír; 

 nyelvtanulási céljai érdekében él a valós nyelvhasználati lehetőségekkel. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: An-

gestellte in sozialen Institutionen 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: kulturelle 

Institutionen, Restaurants, Hotels, berühmte Orte im In- und Ausland 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Ver-

waltung, Wegbeschreibung, Auskunft geben 

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: kultu-

relle Veranstaltungen, Unterhaltungsmöglichkeiten 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Hobbies, 

Unterhaltung, Kultur, Dientleistungen 

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmak megisme-

rése: Freizeitaktivitäten, Unterhaltungsmöglichkeiten, Hobbys, Kunst und kulturelle 

Ereignisse und Veranstaltungen, Konzerte, Sport, Lesen, Computerspiele, Medien, 

Apps 



 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő német nyelvű akár irodalmi szövegek, filmek 

felhasználása szórakozás és játékos nyelvtanulás céljára 

Javasolt tevékenységek 

— vitakészség fejlesztése:  

 vidéki-városi élet előnyei és hátrányai 

 az olvasás szerepe a 21. században 

 ’mozik’ – kellenek még? 

 Klasszikus zene = a régmúlt pop zenéje? 

— íráskészség fejlesztése:  

 brossúrák, adatlapok kitöltése,  

 plakátok, szórólapok, hirdetések készítése 

— csoportos projektmunka (prezentáció, plakát készítése):  

 szórakozási lehetőségek lakóhelyeden 

— kutatómunka 

 hazai fesztiválok bemutatása, értékelése 

 kiállítások, érdekes múzeumok bemutatása 

— projektmunka 

 mi szórakoztatta nagyszüleinket/szüleinket?  

 mi szórakoztat minket? 

— egy német nyelvű – korosztályi érdeklődésnek megfelelő – film megtekintése, megbe-

szélése 

— egy rövid német nyelvű novella órai feldolgozása 

TÉMAKÖR: Bezüge zur Zielsprache und zum Sprachenlernen 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 20 óra 

Tanulási eredmények (követelmények) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 beazonosít nyelvtanulási célokat és ismeri az ezekhez tartozó nyelvtanulási és nyelv-

használati stratégiákat;  

 nyelvtanulási céljai érdekében tudatosabban foglalkozik a célnyelvvel; 

 céljai eléréséhez társaival párban és csoportban is együttműködik; 

 céljai eléréséhez önszabályozóan is dolgozik; 



 ismert témákban a szövegösszefüggés alapján kikövetkezteti az ismeretlen szavak je-

lentését, megérti az ismeretlen szavakat is tartalmazó mondat jelentését; 

 félreértéshez vezető hibáit kijavítja, ha beszédpartnere jelzi a problémát;  

 a kommunikáció megszakadása esetén más stratégiát alkalmazva újrakezdi a mondan-

dóját; 

 a társalgás vagy eszmecsere menetének fenntartásához alkalmazza a rendelkezésére 

álló nyelvi és stratégiai eszközöket; 

 nem értés esetén tudja tisztázni a tartalmat; 

 a tanult kifejezések alkalmazásával és a tanult nyelvi szokások követésével céljainak 

megfelelő érzéseket és beszédszándékokat fejez ki; 

 digitális eszközökön és csatornákon keresztül is folytat célnyelvi interakciót az ismert 

nyelvi eszközök segítségével; 

 digitális eszközökön és csatornákon keresztül is megérti az ismert témához kapcsolódó 

írott vagy hallott szövegeket; 

 használja a nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiákat nyelvtudása fenntartására és 

fejlesztésére; 

 társaival a kooperatív munkaformákban és a projektfeladatok megoldása során is tö-

rekszik a célnyelvi kommunikációra; 

 kreatív, változatos műfajú szövegeket alkot szóban, kooperatív munkaformákban; 

 törekszik releváns digitális tartalmak használatára beszédkészségének, szókincsének és 

kiejtésének továbbfejlesztése céljából; 

 használ kiemelést, hangsúlyozást, helyesbítést; 

 összekapcsolja a mondatokat megfelelő kötőszavakkal, így követhető leírást ad vagy 

nem kronológiai sorrendben lévő eseményeket is elbeszél; 

 a szövegek létrehozásához nyomtatott vagy digitális segédeszközt, szótárt használ; 

 alkalmazza a célnyelvi normához illeszkedő kiejtést, beszédtempót és intonációt; 

 digitális eszközöket és felületeket is használ nyelvtudása fejlesztésére; 

 megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó írott – akár egyszerűbb irodalmi – 

szöveg tartalmát; 

 a szövegkörnyezet alapján kikövetkezteti a szövegben előforduló ismeretlen szavak je-

lentését; 

 egy összetettebb nyelvi feladat, projekt végéig tartó célokat tűz ki magának; 

 nyelvtanulási céljai érdekében használja a tanórán kívüli nyelvtanulási lehetőségeket; 



 kikövetkezteti a szövegben megjelenő elvontabb nyelvi elemek jelentését az ajánlott 

tématartományokhoz kapcsolódó témákban; 

 nyelvi haladását fel tudja mérni; 

 hibáit az esetek többségében is tudja javítani. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Sprach-

können und Sprachkenntnisse, Sprachlernstrategien, Sprachen  

 A célnyelvre jellemző standardhoz közelítő kiejtés használata  

 Nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák egyre tudatosabb alkalmazása 

Javasolt tevékenységek 

— gyakorló feladatok készítése (akár online is) az osztálytársak részére  

— nyelvtani, szókincsfejlesztő játékok készítése és játszása az órán 

— internetes kutatás és beszámoló   

 a dialektusokról 

 kedvenc pop dalom érdekes szófordulatai 

— olvasásértés fejlesztése: ismeretlen szavak jelentésének kikövetkeztetése 

— ’Osztálykönyvtár’ 

 évente egy-két könnyített olvasmány elolvasása, egyéni értékelése  

— íráskészség fejesztése 

 német nyelvű hirdetőtábla az osztályban az aktuális hírekkel/felhívásokkal né-

metül 

TÉMAKÖR: Interkulturelle und landeskundliche Themen 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 16 óra 

Tanulási eredmények (követelmények) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 alkalmazza a célnyelvi kultúráról megszerzett ismereteit informális kommunikációjá-

ban; 

 ismeri és keresi a főbb hasonlóságokat és különbségeket saját anyanyelvi és a célnyelvi 

közösség szokásai, értékei, attitűdjei és meggyőződései között; 

 felismeri a legfőbb hasonlóságokat és különbségeket az ismert nyelvi változatok kö-

zött; 



 tájékozott a célnyelvi országok jellemzőiben és kulturális sajátosságaiban; 

 a célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemeket magabiztosan használja. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Célnyelvi kulturális szokások, jellemzők ismerete: Bräuche und Traditionen 

 Célnyelvi országok országismereti jellemzőinek ismerete: Leute und Kultur, Traditio-

nen, typische Wahrzeichen, Küche, regionale Sprache, Sehenswürdigkeiten Geschichte 

 A célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemek alkalmazása 

 Célnyelvi kultúráról egyszerű információk átadása 

 Egyszerű interakció a célnyelvi kultúráról 

Javasolt tevékenységek 

— projektmunka 

 a hagyományok ápolása Magyarországon és a DACHL országokban 

 a népviselet szerepe hazánkban és a DACHL országokban 

— internetes kutatómunka 

 a karácsonyfa eredete és elterjedése 

— prezentáció 

 a karácsony ünneplése a világ országaiban 

— játék 

 leírás készítése/receptek – magyar vagy német/osztrák/svájci specialitás 

— kritika írása egy étteremről, kulturális programról az iskolai/osztály újságba 

— vita 

TÉMAKÖR: Fächerübergreifende Themen und Situationen  

JAVASOLT ÓRASZÁM: 20 óra 

Tanulási eredmények (követelmények) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy ko-

operatív munkaformában; 

 egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást 

tart önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

 kiszűr konkrét információkat nyelvi szintjének megfelelő szövegből, és azokat össze-

kapcsolja egyéb ismereteivel; 



 használ célnyelvi elemeket más tudásterületen megcélzott tartalmakból. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Tanult szavak, szókapcsolatok használata célnyelven a témakörre jellemző, életkornak 

és érdeklődésnek megfelelő tartalmakból 

 Információszerzés célnyelven egyéb tanulásterületi tartalmakban 

Javasolt tevékenységek 

— projektmunka (egyéni) 

 szókincsgyűjtés a kedvenc tantárgyam bemutatásához 

 egy magyar tudós/író/költő/történelmi hős életének ismertetése 

— (papíralapú vagy online) poszter vagy kiselőadás készítése bármely más tudásterület 

témaköreiről 

— vitafórum 

 melyik tantárgyat hogyan hasznosíthatjuk a felnőtt életben? 

 kell-e a mindennapos testnevelés? 

 kell-e könyvet olvasnia a 21. század fiataljának? 

— játék 

 szavak gyűjtése és elhelyezése a különböző tantárgyak oszlopai alá – kié a leg-

hosszabb lista? 

TÉMAKÖR: Aktuelle Themen 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 

Tanulási eredmények (követelmények) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 használja a célnyelvet életkorának és nyelvi szintjének megfelelő aktuális témákban és 

a hozzájuk tartozó szituációkban; 

 megérti a célnyelvi, életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi hí-

rek, események lényegét. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírekre és esemé-

nyekre vonatkozó alapvető szókincs megértése és használata célnyelven 



 Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírek és esemé-

nyek értelmezése és tájékozódásra való alkalmazása célnyelven 

 Életkornak és érdeklődésnek megfelelő német nyelvű hazai és nemzetközi aktuális hí-

rek és események alkalmazása ismeretszerzésre, szórakozásra. 

Javasolt tevékenységek 

— újság készítése, rövid cikkek írása az aktuális témákban 

— videók megtekintése  

 hírműsorok  

 aktuális eseményekről szóló tudósítások 

 riportok 

— szerepjáték 

 ’néma’ videókhoz szövegkészítés és eljátszás 

 TV interjúkészítés egy híres emberrel (pl. sportolóval)  

— internetes kutatómunka 

 egy aktuális esemény előzményeiről, részletesebb információkról 

— nyelvi/stilisztikai tudatosítás = az újságnyelv 

 a szalagcímek nyelvezete 

TÉMAKÖR: Wissenserwerb, Wissensvermittlung  

JAVASOLT ÓRASZÁM: 16 óra 

Tanulási eredmények (követelmények) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 összefüggő, papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önál-

lóan vagy kooperatív munkaformában; 

 egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást 

tart önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

 szóban átad nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi tartalmakat valós nyelvi interakciók 

során; 

 környezetének kulturális értékeit célnyelven közvetíti; 

 írásban közvetít célnyelvi tartalmakat valós nyelvi interakciót igénylő helyzetekben; 

 digitális eszközöket és felületeket is használ a célnyelven ismeretszerzésre és szórako-

zásra; 



 összefoglal és lejegyzetel, írásban közvetít nyelvi szintjének megfelelő, rövid olvasott 

vagy hallott szövegeket; 

 nyelvtanulási céljai érdekében használja a tanórán kívüli nyelvtanulási lehetőségeket; 

 nyelvtanulási céljai érdekében él a valós nyelvhasználati lehetőségekkel. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A tanult témákhoz kapcsolódó német nyelvű információ megszerzése 

 Információ megosztása német nyelven 

Javasolt tevékenységek 

 projektmunka (egyéni vagy csoportos) 

 prezentáció/hangfelvétel/videófelvétel készítése különböző témákban és ezek 

bemutatása az osztálynak 

 kedvenc témák feldolgozása posztereken – majd ezek kiállítása az osztályban 

 német nyelvű filmek, programok ismertetése a németes faliújságon írásban 

 projektmunka osztályszinten: magazin készítése a tanulók írásaiból (történetek, versek, 

kutatási eredmények, beszámolók stb.)  

 

12. évfolyam 

Heti 4 óra 

Összesen: 128 óra 

Beérkezéskor a nyelvi szint: A2+ 

Kimeneti szint: B1 

Dolgozatírás: 4 óra (1x dupla óra) 

Nyelvi funkciók: 

 öröm kifejezése (Ich freue mich, dass ... / Es freut mich, dass ...) 

 sajnálat kifejezése (Es tut mir leid!) 

 elégedettség / elégedetlenség kifejezése (Es ist prima! / Schade, dass ...) 

 csodálkozás kifejezése (Oh, das ist aber ... ! / Das kann doch nicht wahr sein!) 

 remény kifejezése (Ich hoffe, du kannst kommen!) 

 bánat / bosszúság kifejezése (Schade, dass... / Das ist aber schlimm!) 

 ígéret kifejezése (Ich mache das schon!) 



 szándék, terv kifejezése (Ich will / werde schnell abwaschen.) 

 elismerés és dicséret kifejezése és arra reagálás (Das ist toll! Die Torte schmeckt phan-

tastisch. Danke.) 

 ítélet, kritika kifejezése (Blödsinn! Das ist nicht richtig/wahr) 

 elvárás kifejezése (Ich soll pünktlich zu Hause sein.) 

 bizonyosság, bizonytalanság kifejezése (Ich weiß es genau. Ich weiß nicht, ob es wirklich 

regnet oder nicht. Ich bin mir nicht sicher, wann ich zu Hause ankomme.) 

 események leírása (Zuerst erreichten wir den Berg, dann stiegen wir hoch, und zum 

Schluss besichtigten wir die Burg.) 

 visszakérdezés kifejezése nem értés esetén (Wie bitte? Können Sie es wiederholen, bitte?) 

 felkérés lassúbb, hangosabb beszédre (Kannst du bitte lauter / langsamer sprechen?) 

 bemutatás (Ich möchte Ihnen Herrn Schulze vorstellen.) 

 gratuláció kifejezése és arra reagálás (Ich gratuliere Ihnen zum Geburtstag! Danke, sehr 

nett von Ihnen.) 

 együttérzés és arra reagálás (Es tut mir Leid für dich. Danke.) 

 hála kifejezése (Wir sind Ihnen sehr dankbar dafür, dass Sie uns geholfen haben.) 

 félelem kifejezése (Ich habe Angst, dass er es vergessen hat.) 

 egyetértés, egyet nem értés kifejezése (Ich bin der gleichen Meinung. Ich bin anderer 

Meinung.) 

 véleménykérés kifejezése (Sind Sie damit einverstande, dass… 

 ellenvetés kifejezése és visszautasítása (Sie haben Recht, aber… / Das stimmt zwar, aber 

...) 

 szemrehányás kifejezése (Konntest du wirklich nicht früher kommen?!) 

 emlékezés, nem emlékezés kifejezése (Ich erinnere mich (nicht) daran, dass/ob/wie…) 

 reklamálás (Entschuldigung, ich habe ein Problem mit .... / Ich möchte mich über ... 

beschweren.) 

 tanácskérés és -adás, ajánlattétel kifejezése (Was sagst du dazu? Ich schlage dir vor, …) 

 segítség felajánlása, elfogadása (Kann ich Ihnen helfen? Danke, ich schaffe es schon., 

Was kann ich für dich tun? – Danke, es geht schon.) 

 beszélgetési szándék jelzése, félbeszakítás (Dabei fällt mir ein, …/Darf ich hier hinzufü-

gen, …) 

 megerősítés kifejezése (Ja, aber natürlich. Völlig recht.) 

 körülírás, példa megnevezése (Das ist also ein Gegenstand, der ...) 



 érdeklődés, érdektelenség (Ich interessiere mich für Sport. – Das finde ich langweilig.) 

 elismerés, dicséret és arra reagálás (Das ist toll! Die Torte schmeckt phantastisch. – 

Danke.) 

 közömbösség (Das ist mir egal.) 

 indoklás (Ich kann nicht kommen, weil…) 

 szóbeli üdvözletküldés (Liebe Grüße an Ihre Frau.) 

 megszólítás, elbúcsúzás hivatalos levélben (Sehr geehrter Herr …./Sehr geehrte Frau …, 

Mit freundlichen Grüßen, Mit herzlichen Grüßen) 

 beszédszándék jelzése beszélgetés közben (Ich möchte etwas hinzufügen.) 

 elemek összekapcsolása szóban (Zuerst, dann, danach, schließlich) 

 mondandó összefoglalása (Insgesamt, zusammenfassend) 

 beszélgetés lezárása (Danke für das Gespräch.) 

 segítségkérés és arra reagálás (Könntest du mir bitte helfen? Ja, sehr gerne.) 

 engedélykérés és arra reagálás (Darf ich … ? Ja, natürlich. / Ja, es ist erlaubt.) 

 feltételezés, kétely kifejezése (Ich vermute…., Ich weiß nicht, ob ….) 

 magyarázat kifejezése (Wir funktioniert es? Es funktioniert mit Strom., Wozu braucht 

man dieses Programm? Das braucht man zum Lernen.) 

 bánat, elkeseredés kifejezése (Das ist wirklich traurig zu hören., Ich bin enttäuscht.) 

Nyelvi elemek, struktúrák: 

 személytelenség (Es ist warm. Es schneit.) 

 függő beszéd jelen időben (Sie sagte, dass sie heute ins Kino geht.) 

 vonzatos igék (Ich denke viel an den Sommer), névmási határozószók (Woran denkst du 

viel? Ich denke daran, …) 

 főnévként használt melléknév (der Bekannte, ein Bekannter, der Verwandte, ein Ver-

wandter), melléknévi igenév (der Reisende, der Angestellte) 

 modalitás: módbeli segédigék Präteritumban (Er konnte nicht schwimmen. Der Kranke 

durfte nicht aufstehen.), brauchen zu + Inf. (Heute brauchst du nicht mitzukommen.) 

 műveltetés jelen időben és első múltban: lassen (Wir lassen / ließen unser Auto reparie-

ren.) 

 szenvedő szerkezet jelen és múlt időben (Sie werden/wurden vom Flughafen abgeholt. 

Sie sind eingeladen worden.) 

 zu + Inf. szerkezet (Es ist schön, hier zu sein.) 



 mellékmondatok: alanyi mellékmondat (Es freut mich, dass du hier bist.), tárgyi mellék-

mondat (Ich weiß, dass du viel zu tun hast., Ich weiß nicht, ob er morgen Zeit hat.), hely-

határozói mellékmondat (Du sollst dort arbeiten, wo du wohnst.), időhatározói mellék-

mondat egyidejűségre (Als ich Kind war, las ich sehr gerne Märchen.) és elő- és utóide-

jűségre (Nachdem Liza die Hausaufgabe gemacht hatte, kochte sie einen Tee.) vonatko-

zóan, okhatározói mellékmondat (Ich kann an dem Ausflug nicht teilnehmen, weil ich 

krank bin.), célhatározói mellékmondat (Ich bin ins Kino gekommen, um mir den neuen 

Film anzuschauen.), vonatkozó mellékmondat (Ich mag dieses Lied, das du singst.)  

 névmások szövegben betöltött funkcionális használata: mutató névmás (dieser, diese, di-

eses, derselbe, dieselbe, dasselbe), vonatkozó névmás (der, die, das)  

 feltételesség jelen időben (Wenn wir Zeit haben, putzen wir die Fenster.), wäre, hätte, 

würde (Was würden Sie tun, wenn sie eine Million hätten?), módbeli segédigék feltételes 

módban (könnte, müsste stb.) 

 kollokációk, Funktionsverbgefüge (eine Reise machen, zur Verfügung stehen 

Az egyes témakörök tanulási eredményeként a tanuló: 

 az adott tématartományban megért összetettebb célnyelvi szöveget; 

 az adott tématartományban létrehoz összetettebb célnyelvi szöveget; 

 az adott tématartományban életkorának megfelelő interakciót folytat. 

Témakörök 

TÉMAKÖR: Themen und Situationen im persönlichen Bereich: Verwandtschaftsbeziehun-

gen, Lebensstil, Mensch und Gesellschaft 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 19 óra 

Tanulási eredmények (követelmények) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 beszámol saját élményen, tapasztalaton alapuló vagy elképzelt eseményről a cselek-

mény, a körülmények, az érzések és gondolatok ismert nyelvi eszközökkel történő jel-

lemzésével; 

 leír összetettebb cselekvéssort, történetet, személyes élményeket, elvontabb témákban; 

 megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó hangzó szöveg lényegi tartalmát; 

 megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó összefüggő 

hangzó szöveget, és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 



 megérti és értelmezi az összefüggéseket az ajánlott tématartományokhoz kapcsolódó 

összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

 a társalgást fenntartja, törekszik mások bevonására, és szükség esetén lezárja azt, akár 

ismeretlen beszélgetőtárs esetében is; 

 előkészület nélkül részt tud venni személyes jellegű, vagy érdeklődési körének megfe-

lelő ismert témáról folytatott társalgásban;  

 a tématartományhoz kapcsolódó kép alapján kifejti gondolatait, véleményét és érzéseit; 

 a tanult nyelvi funkciókat és nyelvi eszköztárát életkorának megfelelő helyzetekben 

alkalmazza; 

 digitális eszközökön és csatornákon keresztül is alkot szöveget szóban és írásban; 

 szóban és írásban átad nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi tartalmakat valós nyelvi 

interakciók során; 

 a társalgásba aktívan, kezdeményezően és egyre magabiztosabban bekapcsolódik az 

érdeklődési körébe tartozó témák esetén a személyes tématartományon belül; 

 a mindennapi élet különböző területein, a kommunikációs helyzetek széles körében 

tesz fel releváns kérdéseket információszerzés céljából, és válaszol megfelelő módon a 

hozzá intézett célnyelvi kérdésekre; 

 véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót foly-

tat; 

 véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót foly-

tat; 

 mondanivalóját kifejezi kevésbé ismerős helyzetekben is, nyelvi eszközök széles kör-

ének használatával; 

 információt vagy véleményt közlő és kérő, összefüggő feljegyzéseket, üzeneteket ír. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Be-

kannte, Familienmitglieder, Freunde, berühmte Personen, Vorbilder, medizinisches 

Fachpersonal 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: unmittel-

bare und weitere Umgebung, Freizeitorte, Arbeitsplätze, Institutionen im Gesundheits-

wesen, Persönliche Dienstleistungen 



 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Teile des 

Hauses/der Wohnung, Einrichtung, Gebrauchsgegenstände, grundlegende Gegen-

stände zur Behandlung von Krankheiten und um fit zu bleiben, Kleider und Acces-

soires  

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Feste, 

Schul- und Familienfeiern, Sportarten, Sportereignisse, Krankheiten  

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Hob-

bys, Freizeitaktivitäten, Haushalts –und Gartenarbeiten, Tagesablauf, Gewohnheiten, 

gesunde Ernährung, Plätze zum Essen (zu Hause, Kantine, Restaurants), fit bleiben, 

zum Arzt gehen, tägliche Aufgaben,  

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: größerer 

Familienkreis, soziale Beziehungen, Kleider und Mode, häufige Krankheiten und Ver-

letzungen, medizinische Behandlung, Heilmittel zu Hause, positive und negative Cha-

rakterzüge Wohlstand, Lebensphasen, Zukunftspläne, persönliche Erfolge und Miss-

erfolge, Jungsein, Frauenrolle-Männerrolle  

 Személyes élethez tartozó információk átadása  

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók használata 

 Interakció a személyes tématartományban 

Javasolt tevékenységek 

 csoportos projekt (plakát készítése): a sport fontossága, egészséges életvitel 

 kutatómunka: házi gyógymódok, házi praktikák 

 projekt (egyéni): családfa készítése, képekkel, szóbeli prezentációval  

 közeli és távoli rokonok 

 kedvenc rokonaim - miért? 

 névadási szokások a családon belül  

 érdekes családi történetek a múltból 

 jövőképem (plakát, prezentáció) 

 példaképem, ill. egy híres ember élete 

 internetes kutatómunka és csoportos projekt – családok a DACHL országaiban 

 különbségek, hasonlóságok 

 a mai kor családtípusai 

 szerepek a családon belül 

 a fiatal és az idős családtagok helyzete a különböző országokban 



 a felnőtté válás hivatalos ideje a különböző országokban – miért más-más? 

 vitafórum  

 pl. tinédzserek helyzete a családban 

 szerepjáték:  

 pl. az orvosnál, a fodrásznál, a postán 

 telefonos beszélgetések különböző szakemberekkel 

 prezentáció készítése:  

 családi ünnepek a német és magyar családoknál – hasonlóságok és különbségek 

 közvélemény kutatás:  

 hobbik, érdeklődési körök 

TÉMAKÖR: Themen und Situationen im Bereich der Umgebung und Umwelt 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 18 óra 

Tanulási eredmények (követelmények) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy ko-

operatív munkaformában; 

 megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó összefüggő 

hangzó szöveget, és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 

 véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót foly-

tat; 

 véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót foly-

tat; 

 egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást 

tart önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

 összefüggően, érthetően és nagyrészt folyékonyan beszél az adott tématartományhoz 

tartozó és az érettségi témákban a tanult nyelvi eszközökkel, felkészülést követően; 

 összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést kö-

vetően, az érettségi témakörök közül szabadon választott témában, IKT-eszközökkel 

támogatva mondanivalóját; 

 értelmezi a számára ismerős, elvontabb tartalmú szövegekben megjelenő ismeretlen 

nyelvi elemeket; 



 megérti és értelmezi az összefüggéseket az ajánlott tématartományokhoz kapcsolódó 

összefüggő, akár autentikus írott szövegekben. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Tiere, 

Pflanzen Personen im Dienste des Umweltschutzes 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Natur, 

Zuhause, Städte, auf dem Lande geografische Orte, Weltall, die Erde 

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Natur-

katastrophen, Umweltschutz-Kampagne 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Um-

weltschutz, Tierschutz, Haustiere halten, Bodenschätze schützen, soziales Engage-

ment 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Naturphä-

nomene, Erhaltung der Natur, Nachhaltigkeit, Wiederverwertung und Wiederverwen-

dung, Wetter und Klima, Jahreszeiten 

 A környezeti és természeti tématartományhoz tartozó információk átadása 

 Interakció a környezettel és természettel kapcsolatos tématartományban 

Javasolt tevékenységek 

— csoportos projektmunka (plakát, prezentáció készítése): 

 a vidék és a város összehasonlítása  

— kérdőív készítése, közös kiértékelése: „Sind Sie ein Ökotyp?” 

— interjú készítése: „Was tust du für die Umwelt?” 

— kisfilm megtekintése célnyelven: pl: természeti katasztrófák, környezetvédelem, újra-

hasznosítás 

— internetes kutatás:  

 veszélyeztetett állatok 

 eltűnő növények 

 nemzeti parkok a célnyelvi országokban és Magyarországon 

 a tengerek szennyezése - műanyagszigetek a tengerben 

— kiselőadás készítése:  

 veszélyben a Földünk 

 a klímaváltozás jelenlegi és lehetséges hatásai 

 a nemzeti parkok és állatkertek feladatai 



 mennyire egészséges lakóhelyem környezete? 

— vitafórum:  

 hasznosak-e az állatkertek? 

 jó-e kutyát tartani lakótelepi lakásban? 

TÉMAKÖR: Themen und Situationen im Bereich der Schule und Ausbildung 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 óra 

Tanulási eredmények (követelmények) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 értelmezi a szintjének megfelelő célnyelvi, komplexebb tanári magyarázatokat a nyelv-

órákon; 

 a tématartományhoz kapcsolódó kép alapján kifejti gondolatait, véleményét és érzéseit;  

 részt vesz a változatos szóbeli interakciót és kognitív kihívást igénylő nyelvórai tevé-

kenységekben; 

 egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást 

tart önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

 a megfelelő szövegtípusok jellegzetességeit követi; 

 kreatív, változatos műfajú szövegeket alkot szóban, kooperatív munkaformákban; 

 megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó hangzó szöveg lényegi tartalmát; 

 alkalmazza a hangzó szövegből nyert információt feladatok megoldása során; 

 alkalmazza az írott szövegből nyert információt feladatok megoldása során; 

 véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót foly-

tat; 

 véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót foly-

tat; 

 összefoglal és lejegyzetel, írásban közvetít rövid olvasott vagy hallott szövegeket; 

 visszaad tankönyvi vagy más tanult szöveget, elbeszélést, nagyrészt folyamatos és ért-

hető történetmeséléssel, a cselekményt logikusan összefűzve; 

 váratlan, előre nem kiszámítható eseményekre, jelenségekre és történésekre jellemzően 

célnyelvi eszközökkel is reagál tanórai szituációkban. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 



 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Ange-

stellte in der Schule 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Bil-

dungsinstitutionen, Teile des Schulgebäudes  

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Mittel des 

Lernens in und außerhalb der Schule 

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Feste in 

der Schule, Schultraditionen, Ereignisse, Programme und Möglichkeiten des Spra-

chenlernens/der Sprachverwendung außerhalb der Schule  

 A témakörre jellemző ismeretek, összehasonlítások célnyelven: Schulsystem in Un-

garn und in den DACHL-Ländern 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Ler-

nen, Verwendung von Fremdsprachen außerhalb der Schule, Gemeinschaftspro-

gramme, Traditionspflege 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Schulfä-

cher, Wissen, Ziele mit dem Sprachenlernen, verschiedene Wege des Lernens 

 Részvétel tanórai nyelvi fejlesztő tevékenységekben 

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő írott és hangzó szöveg felhasználása a nyelvi 

fejlesztő tevékenységek során 

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő szöveg létrehozása írásban és szóban a nyelvi 

fejlesztő tevékenységek során 

Javasolt tevékenységek 

— szerepjátékok: 

 konfliktus az iskolában, osztályban (osztálytárssal, tanárral) 

 különböző foglalkozások bemutatása 

 ’Álomszakmám’ 

— egyéni kutatás és képes beszámoló: 

 régi és új iskolám összehasonlítása - történetük, híres tanáraik 

 a magyarországi és a németországi iskolarendszer összehasonlítása 

— csoportmunka / projekt:  

 egy osztályprogram megtervezése 

 ’Az ideális iskola’ jellemzői 

 kisfilm készítése: „Unsere Schule” 



— internetes kutatómunka: képes beszámolók 

 érdekes iskolák a célnyelvi országokban és hazánkban 

— vitafórum: 

 hasznos-e az iskolai egyenruha?  

 jó dolog-e a bentlakásos iskola? 

 milyen a jó tanár? 

— íráskészség fejlesztése:  

 beszámoló írása egy iskolai eseményről az iskolai újság részére 

 e-mail írása egy angliai barátomnak a sok házifeladatról  

TÉMAKÖR: Reisen und Urlaub, Tourismus 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 12 óra 

Tanulási eredmények (követelmények) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy ko-

operatív munkaformában; 

 megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó összefüggő 

hangzó szöveget, és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 

 véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót foly-

tat; 

 véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót foly-

tat; 

 egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást 

tart önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

 összefüggően, érthetően és nagyrészt folyékonyan beszél az adott tématartományhoz 

tartozó témákban a tanult nyelvi eszközökkel, felkészülést követően; 

 összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, szabadon vá-

lasztott témában, IKT-eszközökkel támogatva mondanivalóját; 

 megérti és értelmezi az összefüggéseket az ajánlott tématartományokhoz kapcsolódó 

összefüggő, akár autentikus írott szövegekben. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 



 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Touristen 

und Reiseleiter, Dienstleistungspersonal 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Unter-

kunftsmöglichkeiten, Reiseziele, Sehenswürdigkeiten, Touristenattraktionen öffent-

liche Dienstleistungsbetriebe in Ungarn und im Ausland 

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Denkmäler, 

Ausstellungen, Reisedokumente, Verkehrsmittel, Gegenstände beim Reisen, Unter-

lagen, Eintrittskarten, Prospekte  

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Feste und 

Feiertage in Ungarn und im Ausland 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Vor-

bereitung und Planung einer Reise, Stadtrundfahrt Stadtführung 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Einzelreise 

und Gruppenreise, kulturelle Unterschiede Währungen, Wirkung des Tourismus auf 

Menschen und Wirtschaft 

 Az utazás és turizmus tématartományhoz tartozó egyszerű információk átadása 

 Interakció az utazás és turizmus tématartományban 

Javasolt tevékenységek 

— projektmunka egyénileg, párban vagy csoportban:  

 híres helyek, épületek bemutatása a DACHL országokban 

 híres helyek, épületek bemutatása Magyarországon 

 lakóhelyünk turisztikai nevezetességeinek bemutatása célnyelven  

 ’Álomnyaralásom’ részletes megtervezése 

 felkészülés egy külföldi útra (utazási előkészületek listája) 

— internetes kutatás 

 érdekes, szokatlan szállások 

 különleges utazási lehetőségek, járművek a nagyvilágban 

— játék: Találd ki, melyik nevezetességről beszélek!  

— felmérés készítése az osztályban: 

 ki melyik országot szeretné megismerni? - Melyik a legnépszerűbb célpont? 

 ki hol szeretne nyaralni? (tengerpart? Balaton? hegyvidék? stb.) 

— szituációs játék  

 szállásfoglalás/bejelentkezés/ügyintézés 



 ’Én vagyok az idegenvezető – az osztály a turistacsoport’ 

— panaszlevél és/vagy kritika írása: egy hotelről, szórakozóhelyről 

— vitafórum 

 egyéni vagy társasutazás? 

 üdülés vagy aktív nyaralás? 

— kérdőív készítése, elemzése: „Bist du abenteuerlustig?” 

— Plauderstube: irányított kérdések segítségével 

TÉMAKÖR: Öffentliches Leben, Unterhaltung 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 óra 

Tanulási eredmények (követelmények) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó hangzó szöveg lényegi tartalmát; 

 célzottan keresi az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket tanórán kívül is, 

ismeretszerzésre és szórakozásra; 

 megérti és értelmezi az összefüggéseket az ajánlott tématartományokhoz kapcsolódó 

összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

 digitális eszközöket és felületeket is használ a célnyelven ismeretszerzésre és szórako-

zásra; 

 kiszűr konkrét információkat nyelvi szintjének megfelelő szövegből, és azokat össze-

kapcsolja egyéb ismereteivel; 

 írásban röviden indokolja érzéseit, gondolatait, véleményét már elvontabb témákban; 

 összefoglalja ismert témában nyomtatott vagy digitális alapú ifjúsági tartalmak lénye-

gét röviden és érthetően; 

 megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó összefüggő 

hangzó szöveget;  

 egyre szélesebb körű témákban, nyelvi kommunikációt igénylő helyzetekben interak-

ciót folytat megfelelő módon, felhasználva általános és nyelvi háttértudását, ismereteit, 

alkalmazkodva a társadalmi normákhoz; 

 információt vagy véleményt közlő és kérő, összefüggő feljegyzéseket, üzeneteket ír; 

 nyelvtanulási céljai érdekében él a valós nyelvhasználati lehetőségekkel. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 



 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: An-

gestellte in sozialen Institutionen 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: kulturelle 

Institutionen, Restaurants, Hotels, berühmte Orte im In- und Ausland 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Ver-

waltung, Wegbeschreibung, Auskunft geben 

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: kultu-

relle Veranstaltungen, Unterhaltungsmöglichkeiten 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Hobbies, 

Unterhaltung, Kultur, Dientleistungen 

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmak megisme-

rése: Freizeitaktivitäten, Unterhaltungsmöglichkeiten, Hobbys, Kunst und kulturelle 

Ereignisse und Veranstaltungen, Konzerte, Sport, Lesen, Computerspiele, Medien, 

Apps 

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő német nyelvű akár irodalmi szövegek, filmek 

felhasználása szórakozás és játékos nyelvtanulás céljára 

 A közéleti tématartományhoz tartozó egyszerű információk átadása, cseréje 

  Interakció a közéleti tématartományban 

Javasolt tevékenységek 

— vitakészség fejlesztése:  

 vidéki-városi élet előnyei és hátrányai 

 az olvasás szerepe a 21. században 

 ’mozik’ – kellenek még? 

 Klasszikus zene = a régmúlt pop zenéje? 

— íráskészség fejlesztése:  

 brossúrák, adatlapok kitöltése,  

 film/könyvajánló brossúra készítése 

 plakátok, szórólapok, hirdetések készítése 

— csoportos projektmunka (prezentáció, plakát készítése):  

 szórakozási lehetőségek lakóhelyeden 

 a média szerepe a mai korban 

— kutatómunka 

 külföldi kulturális események megismerése, bemutatása 



 hazai fesztiválok bemutatása, értékelése 

 kiállítások, érdekes múzeumok bemutatása 

— projektmunka 

o mi szórakoztatta nagyszüleinket/szüleinket?  

o mi szórakoztat minket? 

— egy német nyelvű – korosztályi érdeklődésnek megfelelő – film megtekintése, megbe-

szélése 

— egy rövid német nyelvű novella órai feldolgozása 

TÉMAKÖR: Bezüge zur Zielsprache und zum Sprachenlernen 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 óra 

Tanulási eredmények (követelmények) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 beazonosít nyelvtanulási célokat és ismeri az ezekhez tartozó nyelvtanulási és nyelv-

használati stratégiákat;  

 nyelvtanulási céljai érdekében tudatosabban foglalkozik a célnyelvvel; 

 céljai eléréséhez társaival párban és csoportban is együttműködik; 

 céljai eléréséhez önszabályozóan is dolgozik; 

 használ önértékelési módokat nyelvtudása felmérésére; 

 egyre tudatosabban használja az ön-, tanári, vagy társai értékelését nyelvtudása fenn-

tartására és fejlesztésére; 

 körülírással közvetíti a jelentéstartalmat, ha a megfelelő szót nem ismeri; 

 ismert témákban a szövegösszefüggés alapján kikövetkezteti az ismeretlen szavak je-

lentését, megérti az ismeretlen szavakat is tartalmazó mondat jelentését; 

 félreértéshez vezető hibáit kijavítja, ha beszédpartnere jelzi a problémát;  

 a kommunikáció megszakadása esetén más stratégiát alkalmazva újrakezdi a mondan-

dóját; 

 a társalgás vagy eszmecsere menetének fenntartásához alkalmazza a rendelkezésére 

álló nyelvi és stratégiai eszközöket; 

 nem értés esetén tudja tisztázni a tartalmat; 

 a tanult kifejezések alkalmazásával és a tanult nyelvi szokások követésével céljainak 

megfelelő érzéseket és beszédszándékokat fejez ki; 



 digitális eszközökön és csatornákon keresztül is folytat célnyelvi interakciót az ismert 

nyelvi eszközök segítségével; 

 digitális eszközökön és csatornákon keresztül is megérti az ismert témához kapcsolódó 

írott vagy hallott szövegeket; 

 használja a nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiákat nyelvtudása fenntartására és 

fejlesztésére; 

 hibáiból levont következtetéseire többnyire épít nyelvtudása fejlesztése érdekében; 

 megfogalmaz hosszú távú nyelvtanulási célokat saját maga számára; 

 társaival a kooperatív munkaformákban és a projektfeladatok megoldása során is tö-

rekszik a célnyelvi kommunikációra; 

 kreatív, változatos műfajú szövegeket alkot szóban, kooperatív munkaformákban; 

 törekszik releváns digitális tartalmak használatára beszédkészségének, szókincsének és 

kiejtésének továbbfejlesztése céljából; 

 használ kiemelést, hangsúlyozást, helyesbítést; 

 összekapcsolja a mondatokat megfelelő kötőszavakkal, így követhető leírást ad vagy 

nem kronológiai sorrendben lévő eseményeket is elbeszél; 

 a szövegek létrehozásához nyomtatott vagy digitális segédeszközt, szótárt használ; 

 alkalmazza a célnyelvi normához illeszkedő kiejtést, beszédtempót és intonációt; 

 digitális eszközöket és felületeket is magabiztosan használ nyelvtudása fejlesztésére; 

 megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó írott – akár egyszerűbb irodalmi – 

szöveg tartalmát; 

 a szövegkörnyezet alapján kikövetkezteti a szövegben előforduló ismeretlen szavak je-

lentését; 

 egy összetettebb nyelvi feladat, projekt végéig tartó célokat tűz ki magának; 

 nyelvtanulási céljai érdekében használja a tanórán kívüli nyelvtanulási lehetőségeket; 

 kikövetkezteti a szövegben megjelenő elvontabb nyelvi elemek jelentését az ajánlott 

tématartományokhoz kapcsolódó témákban; 

 nyelvi haladását fel tudja mérni; 

 hibáit az esetek többségében is tudja javítani. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Sprach-

können und Sprachkenntnisse, Sprachlernstrategien, Sprachen, autonomes Lernen,  

 A célnyelvre jellemző standardhoz közelítő kiejtés használata  



 Nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák egyre tudatosabb alkalmazása 

Javasolt tevékenységek 

— gyakorló feladatok készítése (akár online is) az osztálytársak részére  

— nyelvtani, szókincsfejlesztő játékok készítése és játszása az órán 

— internetes kutatás és beszámoló  

 új szavak jelentéséről, eredetéről, szinonímáiról 

 a magyar és a német nyelv eredetéről, a különböző nyelvcsaládokról  

 a dialektusokról 

 kedvenc pop dalom érdekes szófordulatai 

— olvasásértés fejlesztése: ismeretlen szavak jelentésének kikövetkeztetése 

— ’Osztálykönyvtár’ 

 évente egy-két könnyített olvasmány elolvasása, egyéni értékelése, ajánlása  

— íráskészség fejesztése 

 cikkek egy havonta megjelenő német nyelvű osztály ’hírlaphoz’ (pl: LUX’) fel-

használva az aktuális témákhoz végzett kutatómunkákat 

 német nyelvű hirdetőtábla az osztályban az aktuális hírekkel/felhívásokkal né-

metül 

TÉMAKÖR: Interkulturelle und landeskundliche Themen 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 óra 

Tanulási eredmények (követelmények) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 alkalmazza a célnyelvi kultúráról megszerzett ismereteit informális kommunikációjá-

ban; 

 ismeri és keresi a főbb hasonlóságokat és különbségeket saját anyanyelvi és a célnyelvi 

közösség szokásai, értékei, attitűdjei és meggyőződései között; 

 felismeri a legfőbb hasonlóságokat és különbségeket az ismert nyelvi változatok kö-

zött; 

 tájékozott a célnyelvi országok jellemzőiben és kulturális sajátosságaiban; 

 a célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemeket magabiztosan használja. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Célnyelvi kulturális szokások, jellemzők ismerete: Bräuche und Traditionen 



 Célnyelvi országok országismereti jellemzőinek ismerete: Leute und Kultur, Traditio-

nen, typische Wahrzeichen, nationale Sportarten, Küche, regionale Sprache, Sehens-

würdigkeiten Kunst, Geschichte 

 A célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemek alkalmazása 

 Célnyelvi kultúráról egyszerű információk átadása 

 Egyszerű interakció a célnyelvi kultúráról 

Javasolt tevékenységek 

— projektmunka 

 a hagyományok ápolása Magyarországon és a DACHL országokban 

 Mik a legfőbb sportágak a két országban és miért? 

 a népviselet szerepe hazánkban és a DACHL országokban 

— internetes kutatómunka 

 a német himnusz eredete és változásai 

— prezentáció 

 a német-magyar közös történelem egy kiemelkedő eseménye  

— játék 

 leírás készítése/receptek – magyar vagy német/osztrák/svájci specialitás 

 kvíz különböző oszágok étkezési szokásairól 

— kritika írása egy étteremről, kulturális programról az iskolai/osztály újságba 

— vitafórum 

 milyen kulturális meglepetések érhetnek a DACHL országokban? 

TÉMAKÖR: Fächerübergreifende Themen und Situationen  

JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 

Tanulási eredmények (követelmények) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy ko-

operatív munkaformában; 

 egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást 

tart önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

 kiszűr konkrét információkat nyelvi szintjének megfelelő szövegből, és azokat össze-

kapcsolja egyéb ismereteivel; 



 használ célnyelvi elemeket más tudásterületen megcélzott tartalmakból. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Tanult szavak, szókapcsolatok használata célnyelven a témakörre jellemző, életkornak 

és érdeklődésnek megfelelő tartalmakból 

 Információszerzés célnyelven egyéb tanulásterületi tartalmakban 

Javasolt tevékenységek 

— projektmunka (egyéni) 

 szókincsgyűjtés a kedvenc tantárgyam bemutatásához 

 egy magyar tudós/író/költő/történelmi hős életének ismertetése 

— (papíralapú vagy online) poszter vagy kiselőadás készítése bármely más tudásterület 

témaköreiről 

— vitafórum 

 melyik tantárgyat hogyan hasznosíthatjuk a felnőtt életben? 

 kell-e a mindennapos testnevelés? 

 fontos-e a zene és a tánc? 

 kell-e könyvet olvasnia a 21. század fiataljának? 

 fontos-e az irodalmi művek lefordítása, filmek szinkronizálása? 

— játék 

 szavak gyűjtése és elhelyezése a különböző tantárgyak oszlopai alá – kié a leg-

hosszabb lista? 

 egy történelmi esemény modellezése szerepjátékkal 

TÉMAKÖR: Aktuelle Themen 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 óra 

Tanulási eredmények (követelmények) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 használja a célnyelvet életkorának és nyelvi szintjének megfelelő aktuális témákban és 

a hozzájuk tartozó szituációkban; 

 megérti a célnyelvi, életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi hí-

rek, események lényegét. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 



 Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírekre és esemé-

nyekre vonatkozó alapvető szókincs megértése és használata célnyelven 

 Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírek és esemé-

nyek értelmezése és tájékozódásra való alkalmazása célnyelven 

 Életkornak és érdeklődésnek megfelelő német nyelvű hazai és nemzetközi aktuális hí-

rek és események alkalmazása ismeretszerzésre, szórakozásra. 

Javasolt tevékenységek 

— vitafórum egy aktuális eseményről 

— újság készítése, rövid cikkek írása az aktuális témákban 

— videók megtekintése  

 hírműsorok  

 aktuális eseményekről szóló tudósítások 

 riportok 

— szerepjáték 

 ’néma’ videókhoz szövegkészítés és eljátszás 

 TV interjúkészítés egy híres emberrel (pl. sportolóval)  

— internetes kutatómunka 

 egy aktuális esemény előzményeiről, részletesebb információkról 

 szókincsfejlesztés a média világához 

— nyelvi/stilisztikai tudatosítás = az újságnyelv 

 a szalagcímek nyelvezete 

 az újságcikkek stílusa, szerkezete 

 különbség egy hír írott és szóbeli megjelenésében  

TÉMAKÖR: Wissenschaft und Technik, Kommunikation 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 12 óra 

Tanulási eredmények (követelmények) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy ko-

operatív munkaformában; 

 megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó összefüggő 

hangzó szöveget, és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 



 véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót foly-

tat; 

 véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót foly-

tat; 

 egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást 

tart önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

 összefüggően, érthetően és nagyrészt folyékonyan beszél az adott tématartományhoz 

tartozó témákban a tanult nyelvi eszközökkel, felkészülést követően; 

 összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést kö-

vetően, szabadon választott témában, IKT-eszközökkel támogatva mondanivalóját; 

 értelmezi a számára ismerős, elvontabb tartalmú szövegekben megjelenő ismeretlen 

nyelvi elemeket; 

 megérti és értelmezi a lényeget az ajánlott tématartományokhoz kapcsolódó össze-

függő, akár autentikus írott szövegekben. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Technik im 

Haushalt, Handy, Computer, Internet 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Nut-

zung der Technologie im Alltag, im Studium oder in der Arbeit  

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Internet, 

soziale Netzwerke 

 Egyszerű információ átadása a tudomány és technika tématartományban 

 Egyszerű interakció a tudomány és technika tématartományban 

Javasolt tevékenységek 

 kiselőadás: Én és az okostelefonom 

 csoportos projektmunka: A világ internet nélkül 

 projektmunka (csoportban): Milyen technikai újítások fogják segíteni a jövőben…  

 a közlekedést? 

 a házimunkát?  

 az oktatást? 

 a kommunikációt? 

 internetes kutatómunka és prezentáció 

 a világ legfontosabb találmányai 



 a kommunkáció fejlődése az utóbbi 20 évben 

 a tudományos élet „fáklyavivői” a történelem folyamán  

 vitafórum  

 az internet jövője 

 mire jó a virtuális valóság?  

 haladás-e minden változás? 

 a közösségi média előnyei és hátrányai 

TÉMAKÖR: Wissenserwerb, Wissensvermittlung  

JAVASOLT ÓRASZÁM: 12 óra 

Tanulási eredmények (követelmények) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 összefüggő, papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önál-

lóan vagy kooperatív munkaformában; 

 egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást 

tart önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

 szóban átad nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi tartalmakat valós nyelvi interakciók 

során; 

 környezetének kulturális értékeit célnyelven közvetíti; 

 írásban közvetít célnyelvi tartalmakat valós nyelvi interakciót igénylő helyzetekben; 

 digitális eszközöket és felületeket is használ a célnyelven ismeretszerzésre és szórako-

zásra; 

 összefoglal és lejegyzetel, írásban közvetít nyelvi szintjének megfelelő, rövid olvasott 

vagy hallott szövegeket; 

 nyelvtanulási céljai érdekében használja a tanórán kívüli nyelvtanulási lehetőségeket; 

 nyelvtanulási céljai érdekében él a valós nyelvhasználati lehetőségekkel. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A tanult témákhoz kapcsolódó német nyelvű információ megszerzése 

 Információ megosztása német nyelven 

Javasolt tevékenységek 

 projektmunka (egyéni vagy csoportos) 



 prezentáció/hangfelvétel/videófelvétel készítése különböző témákban és ezek 

bemutatása az osztálynak 

 kedvenc témák feldolgozása posztereken – majd ezek kiállítása az osztályban 

 német nyelvű filmek, programok ismertetése a németes faliújságon írásban 

 projektmunka osztályszinten: magazin készítése a tanulók írásaiból (történetek, versek, 

kutatási eredmények, beszámolók stb.)  

 

  



AZ ÉVKÖZI TELJESÍTMÉNY ÉRTÉKELÉSÉNEK ÉS MINŐ-

SÍTÉSÉNEK MÓDJA AZ IDEGEN NYELVI MUNKAKÖZÖS-

SÉGEN BELÜL 

Általános elvként megfogalmazható, hogy a tanulóval szemben támasztott elvárások egyértel-

műek, már a tanulási folyamat elején ismertek kell, hogy legyenek, és ehhez kell igazodniuk az 

alkalmazott mérési és felmérési stratégiáknak.  

Fontos továbbá, hogy a tanulási folyamat követését szolgáló felméréseket minden esetben kö-

vesse a tanulást támogató, fejlesztő- segítő értékelés és visszajelzés.  

Ezen eszközök kiegészülnek pedagógiailag indokolt esetben a tanulói önértékeléssel, a társér-

tékeléssel és a csoportos értékelési formákkal.  

Ha a tanulók teljesítményének értékelése osztályzattal történik, akkor ötfokú osztályozási skálát 

használunk. Tört jegyek nem adhatók. Az értékeléshez alábbiakban megadott szempontrend-

szer az általánosan elérendő minimumszintet tartalmazza.  A köztes jegyek megállapítása sá-

vosan és megközelítőleg arányosan történik.  A motiváló értékelés érdekében a skálától indo-

kolt esetben el lehet térni. Ennek indoka: A tanulási folyamaton belül a tanulók értékelése során 

az aktuális tudást, elért szintet, fejlődést részint a saját képesség szerint elérhető legmagasabb 

szinthez, valamint a tanulás során várható eredményhez viszonyítjuk. Minősítési és értékelési 

rendszerünk Gardner a sokrétű intelligencia elméletén alapul. 

Szöveges értékelés elhangozhat szóban, vagy megkaphatják a diákok írásban például egy cso-

portmunka vagy projektmunka esetében.  

A tanuló tanulmányi munkájának írásban, szóban vagy gyakorlatban történő ellenőrzésének és 

értékelésének formái lehetnek: diagnosztikus, szummatív vagy formatív fejlesztő.  

Az ellenőrzés egyéb területei, formái:  

- tanulói megfigyelések, amik irányulhatnak egymás munkájának segítésére csoportmun-

kában/párban; belső reflexió (önellenőrzés).  

- tanári folyamatkövetés: A tanulók megfigyelése önálló tevékenységben, csoportmunká-

ban/páros munkában való részvétel során. 

A fejlődési folyamat követése során végzett többszempontú elemzések képet adnak a tanulók 

egyéni haladásáról (tanulási mód, tempó, egyéni nehézségek, különleges érdeklődés, egyéni 

teljesítmény, stb.) és a fogalom- tudásépítés aktuális szintjéről. A diagnosztikus mérések segítik 



annak megállapítását, hogy az „indulási” (bemeneti) és várható „érkezési” (kimeneti) szint kö-

zött meghúzott fejlesztési folyamat ívének mely pontján szükséges célzott beavatkozás. Ennek 

alapján készül a formáló-segítő, fejlesztő értékelés. A képalkotást segítik a szummatív értéke-

lések, melyek által szolgáltatott információk kiegészülnek az egészlegességet jobban kifejező 

egyéb értékelési formákkal.   

Az értékelés és súlyozás tematizálása szempontjából megkülönböztetünk: 

- homogén, egy fókuszú számonkérést (pl. szódolgozat, felelet) 

 Röpdolgozat/kisebb számonkérés: összetett feladatsor, mely alfejezetet lezáró, temati-

kus (progresszív láncolatot tartalmazó, diagnosztikus, szummatív, differenciált számo-

kérésre alkalmas); az érdemjegy súlyozható 

- témazáró dolgozat/számonkérés: fejezetet, ismétlést lezáró szummatív/diagnosztikus 

komplex, alkalmazáson alapuló dolgozatot (pl. több készség egyben); az érdemjegy sú-

lyozható 

- vizsgára felkészítő dolgozatot (érettségi, nyelvvizsga); az érdemjegy súlyozható 

Értékelési, minősítési szempontok 

alapkompetenciák, készsé-

gek, új anyag ellenőrzése, 

alapismeretek 

Legalább az 50-60%-ot el 

kell érni, ettől felfelé eltérhet 

a minimumszint, ha a szá-

monkért tananyag a tovább-

haladás feltétele. 

Kompenzációs lehetőség 

nincs. 

témazáró dolgozat 

legalább 3-5 óra anyagát 

fogja össze 

minden készséget mér (de 

legalább kettőt) 

Az összpontszám 40-50%-át 

el kell érni a számonkérés 

komplexitásától és a feladat-

palettától függően. Ettől a 

tanuló javára el lehet térni. 

Kompenzációs lehetőség: 

kreatív megoldás. 

Választékosabb szóhasználat 

esetén. Ha az utasítás nem 

zárja ki, minden helyes meg-

oldás elfogadható. 

Összetett elvárások esetén 

részmegoldásonként félpont 

szerezhető.  

kreatív feladatok 

szövegalkotás írásban, szó-

ban 

Az értékelés szempontjai az 

érettségi azonos vizsgarész-

ének értékelésével azonosak.   

Kompenzációs lehetőség: 

kreatív megoldás, 

igényes nyelvhasználat,   

minden helyes megoldás el-

fogadható, 

félpont szerezhető. 

prezentáció 

Vizuális output (PPT bemu-

tató, poszter, plakát) 

és az előadás együtt értéke-

lődnek. 

A vizualizált témamegjelení-

tés az összpontszám 40%-át 

teszi ki, a szóbeli bemutatás 

60%. Részenként a pontszá-

mok 50%-át el kell érni. 

Kompenzációs lehetőség: 

vizualizálás,  

igényes bemutató, 

rendszerezettség, 

kidolgozott bemutató (grafi-

kus bemutatási formák), 



ötletes bemutatás, kreativi-

tás, 

alapos gyűjtőmunka, 

önálló ismeretszerzés, 

szabad előadás. 

folyamatértékelés 

A mérföldköveket alkalman-

ként kell tisztázni. 

 

Minden mérföldkő 50% tel-

jesítése esetén lehet tovább 

haladni. A feladat végén 

összesítődik az eredmény. 

Kompenzációs lehetőség: 

Szociális kompetenciák, cso-

portmunka, egymás segítése, 

órai munka pluszpont, 

nyelvileg korrekt (KER1 

skála alapján értékelődik), 

logikus gondolkodás, gondo-

lati modellalkotás, 

Autonóm tanulás, differenci-

álás eszköze 

Értékelés: az osztályzattal 

értékelés motivációs céllal 

történik, szöveges értékelés 

a fejlesztő-támogató funkci-

ótól függ, 

online tanulás. 

tervjáték megfelelés kritériuma: 

Adekvát megnyilvánulás 

(nyelvi korrektség kevésbé 

fontos), logikus felépítettség, 

vitában aktív részvétel. 

Nem teljesített: szerepét nem 

tudja képviselni, álláspontját 

megvédeni. 

Kompenzációs lehetőség: 

alapos kutatás, felkészülés 

nyelvileg korrekt (KER 

skála alapján értékelődik), 

logikus gondolkodás, gondo-

lati modellalkotás. 

  

videó vagy hanganyag készí-

tése 

 

Elkészült videó mennyire fe-

lel meg a kitűzött elvárások-

nak. Nyelvileg korrekt és él-

vezhető videó bemutatása. 

Kompenzációs lehetőség: 

szociális kompetenciák, tár-

sas feladatokban való fele-

lősségvállalás, 

kreativitás, 

technikai, technológiai fel-

készültség, 

vizualizálás. 

online felmérések A kiértékelő rendszer a szá-

monkért anyag jellegétől 

függően értékeli. 

Kompenzációs lehetőség 

nincs. 

vizsgára felkészülés 

középszintű érettségi 

emelt szintű érettségi 

 

Az érdemjeggyé átszámítás 

komplex teljesítés esetén az 

érettségi értékelésével meg-

egyezik. 

Kompenzációs lehetőség 

Nincs 

. 

B2 nyv. 

 

A minősítés és értékelés (ér-

demjeggyé átszámítás) 

szempontjait a tanár előzete-

sen ismerteti. A teljesítéshez 

a vizsgán megkövetelt mini-

mum szintet kell elérni. 

A B2 nyelvi szint elérése 

egyes képzésekben kimeneti 

követelmény, de a nyelv-

vizsga nem kötelező, diffe-

renciálásban csak az arra 

vállalkozóktól kérhető. 

Leggyakoribb feladattípusok és értékelésük, minősítésük 

hosszabb választ igénylő kérdés (nyílt végű) tartalmi megfelelésre jár pont 

                                                 
1 https://nyak.oh.gov.hu/nyat/doc/Nyelvvizsg%C3%A1k%20KER%202006.pdf 



nyelvtani helyesség aszerint, milyen súllyal 

esik latba (pl. újonnan tanult anyag-e) 

rövid választ igénylő kérdés  tartalmi megfelelésre jár pont 

nyelvtani helyesség aszerint, milyen súllyal 

esik latba (pl. újonnan tanult anyag-e) 

zártvégű (rövid, csak egy válasz fogadható 

el) 

egy az egyben megfelelés, minden jó válasz 

adott pontot ér, rossz válaszra nem jár pont 

feleletválasztós 

(csak egy helyes/ 

több is helyes/ 

helytelen) 

egy az egyben megfelelés, minden jó válasz 

adott pontot ér, rossz válaszra nem jár pont 

hiányos szöveg minden jó válasz elfogadható és egy pontot 

ér 

gépelési és elírási hibák nem számítanak (ki-

véve, ha online felületen kell megoldani) 

egymáshoz rendeléses feladat helyes megoldásért jár pont 

rendezéses feladat helyes egymásutániságért jár pont 

első és utolsó tagnak a helyén kell lennie 

igaz/hamis helyes döntésért adható pont 

szövegalkotás, esszé  középszintű érettségi szempontrendszere 

alapján, KER skála szerint, ez lehet 

szöveges értékelés is, vagy kalkulussal is 

történhet. 

hibakeresés a hiba megtalálásáért és helyes javításáért 

fele-fele pont jár 

rossz választás egy pont levonás 

szóbeli témakifejtés, referátum logikai felépítettség 

érthetőség 

nyelvi teljesítményt KER skála alapján érté-

keljük, nyelvhelyesség nem elsődleges,  

kivéve, ha újonnan tanult anyag 

beszélgetés, problémakifejtés szerepnek megfelelő részvétel, 

nyelvi teljesítményt KER alapján értékeljük, 

nyelvhelyesség nem elsődleges, nagy súllyal 

hibának az értelemzavaró hibák számítanak 

vita, érvelés szerepnek megfelelő részvétel 

nyelvi teljesítményt KER alapján értékeljük, 

nyelvhelyesség nem elsődleges,  

nagy súllyal hibának az értelemzavaró hibák 

számítanak,  

kivéve, ha újonnan tanult anyag 

szerepjáték, szimuláció szerepnek megfelelő részvétel 

nyelvi teljesítményt KER alapján értékeljük, 

nyelvhelyesség nem elsődleges,  

kivéve, ha újonnan tanult anyag 

képleírás (témakifejtés vizuális inputtal) téma leírása, szókincs, logikai felépítettség, 

követhetőség elsődleges,  

súlyos hibának az értelemzavaró hibák szá-

mítanak 



projektfeladat Folyamatértékelés és prezentáció (képi, szó-

beli bemutatás) részenként értékelődik. 

Értékelés egyes formáinak részletes kifejtése: 

 A szóbeli feleltetés szerepe és jelentősége: A szóbeli ellenőrzés feleltetés, referátum, 

beszélgetés formájában történhet. Míg az előbbiek formális keretekkel és ebből faka-

dóan több feszültséggel járnak, addig az utóbbi úgy is megtörténhet, hogy a diák kötet-

len, oldott légkörben való beszélgetés után értékelést is kap.  

 Egyes típusok esetében a teljesítményre adott érdemjegy súlyozható. Példák a súlyo-

zásra: év végi minősítéskor dupla vagy tripla értékkel számít: a témazáró dolgozatok 

dupla értékkel számíthatók, egy ennél nagyobb, akár több témakört is felölelő - például 

próbaérettségi - háromszoros értékkel számítható.  

 Az írásbeli számonkérések formái: Az írásbeli beszámoltatás egy adott, aznapi, illetve 

ismétlő kérdésként legfeljebb 2 tanórával korábban tanult tananyag esetén bejelentés 

nélkül, több tananyagrész esetén pedig előzetes bejelentés után történik.  

 A témazáró dolgozatokat, felelteket legalább egy héttel számonkérés előtt be kell jelen-

teni. Egy tanítási napon két témazáró dolgozatnál több nem íratható, és/vagy témazáró 

számonkérésnél több nem tartható.      



Mellékletek:  

Az érettségi vizsga tartalmi részét az alább felsorolt témakörök képezik, azaz a fel-

adatok 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 ele-

mei a többi témakörben előfordulnak. 

A középszintre felsorolt témakörök az emeltszintre is érvényesek. 

 VIZSGASZINTEK 

Középszint (B1) Emelt szint (B2) 

1. Személyes vonatkozások, csa-

lád 

A vizsgázó személye, életrajza, éle-

tének fontos állomásai (fordulópontjai) 

A család szerepe az egyén és a tár-

sadalom 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 Az emberi kapcsolatok minősége, fon-

tossága (barátság, szerelem, 
házasság) 

A tizenévesek világa: kapcsolat a kortár-

sakkal, felnőttekkel 

Lázadás vagy alkalmazkodás; a 

tizenévesek útkeresése 

Női és férfi szerepek Előítéletek, társadalmi problémák és 
azok kezelése 

Ünnepek, családi ünnepek Az ünnepek fontossága az egyén és a 
társadalom életében 

Öltözködés, divat Az öltözködés mint a társadalmi 
hovatartozás kifejezése 

Vásárlás, szolgáltatások (posta) A fogyasztói társadalom, reklámok 

Hasonlóságok és különbségek az 
emberek között 

Társadalmi viselkedésformák 

3. Környezetünk - Az otthon, a lakóhely és környéke (a 

lakószoba, a lakás, a ház bemutatása) 

A lakóhely és környéke fejlődésének 

problémái 

A lakóhely nevezetességei, szolgál-

tatások, szórakozási lehetőségek 
 

A városi és a vidéki élet 

összehasonlítása 

A természet és az ember harmóniája 

Növények és állatok a környezetünk-

ben 
 

Környezetvédelem a szűkebb 

környezetünkben: Mit tehetünk 

környezetünkért vagy a természet 
megóvásáért? 

A környezetvédelem lehetőségei és 

problémái 

Időjárás  

 

  



 KER skála 
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B2

+ 

 Ez a B2+ szint igen erős középszintet képvisel (erős 

Vantage szint = erős középfok felett). Ez azt jelenti, 

hogy a figyelem középpontjában az érvelés, a haté-

kony társalgás és a nyelvi tu- datosság áll, magasabb 

szinten, mint ahogy az a B2-ben meg- jelent. Ez az 

összpontosítás az érvelésre és a társadalmi témák- ról 

szóló társalgásra úgy is tekinthető, mint a szövegal-

kotó készségek középpontba állítása. A szövegalkotói 

kompetenci- ának ez a magasabb fokozata megmutat-

kozik a társalgás lebo- nyolításában (kooperációs stra-

tégiák): visszacsatol és tovább- fejleszti a beszélgető-

partnerek állításait, és ezáltal segíti a be- szélgetés me-

netének kialakulását. Saját mondanivalóját ügye- sen 

kapcsolja másokéhoz. Ez a szövegkoherencia és kohé-

zió területén is nyilvánvaló: igen hatékonyan és válto-

zatosan használja azokat az összekötő kifejezéseket, 

amelyek világosan megjelölik a fogalmak egymáshoz 

való viszonyát; képes szisz- tematikus érvelésre, amely 

során jól kiemeli a lényeges ponto- kat és megfelelő 

mennyiségű részlettel szolgál. Nem utolsósor- ban eb-

ben a sávban összpontosítunk azokra a nyelvi for-

mákra, amelyek leginkább képesek tisztázni a jelenté-

sek különféle ár- nyalatait. 

 

B2 Meg tudja érteni az 

összetet- tebb konkrét 

vagy elvont té- májú 

szövegek fő gondolat- 

menetét, beleértve a 

szakterü- letének 

megfelelő szakmai 

be- szélgetéseket is. 

Folyamatos és termé-

szetes módon olyan 

szintű normális inter-

akciót tud folytatni 

anyanyelvű beszélő- 

vel, hogy az egyik fél-

nek sem megterhelő. 

Világos, részletes 

szöveget tud alkotni 

sokféle témában, és ki 

A B2-es szinten alkalmazott leírások meglehetősen 

eltérnek az eddigi tartalomtól. A sáv alacsonyabb 

szintjén például a ha- tékonyabb érvelésen van a 

hangsúly: a beszélgetés során a je- lölt megfelelő ma-

gyarázatok, érvek és megjegyzések segítségé- vel elő-

adja és képviseli véleményét; képes elmagyarázni 

egy témával kapcsolatban a különféle alternatívák 

előnyeit és hát- rányait; olyan érvelést épít fel, amely 

megindokolja az adott szempont mellett vagy ellene 

szóló érveket. Aktívan részt vesz ismerős témákról 

szóló informális beszélgetésekben; megjegy- zéseket 

tesz, nézőpontját világosan kifejti, értékeli az alterna-

tív javaslatokat, hipotéziseket alkot, illetve reagál má-

sokéra. Másfelől ugyanez a szintleírás még két új 

gyújtóponttal ren- delkezik. Az egyik az, hogy a jelölt 

többre képes, mint saját véleményének fenntartása a 

társalgás során: például részlete- sen megérti, hogy 

mit mondanak neki standard beszélt nyel- ven, még 

zavaró háttérzaj esetén is; beszélgetést kezdeményez, 



  

 

tudja fejteni a véle-

ményét egy aktuális 

témá- ról úgy, hogy 

részletezni tudja a kü-

lönböző lehetőségek-

ből adódó előnyöket 

és hátrányo- kat. 

úgy veszi át a szót, ahogy illik, és képes befejezni a 

társalgást amikor kell, habár ezt nem mindig elegán-

san teszi; olyan gör- dülékenyen és természetesen 

szólal meg, amely lehetővé teszi az anyanyelvi beszé-

lőkkel való rendszeres interakciót, anélkül, hogy ez 

bármely fél számára megerőltető lenne. A másik új 

szempont a nyelvi tudatosságnak egy magasabb foka: 

kijavítja a hibákat, ha azok félreértéshez vezettek; 

feljegyzést készít 

„kedvenc hibáiról”, és ennek fényében tudatosan 

ellenőrzi be- szédét; ha észreveszi, akkor általában 

kijavítja nyelvbotlásait és tévedéseit. 

Szint Általános szintleírás 

(1. táblázat) 

Lényeges tulajdonságok (KER 3.5 fejezet egyszerű-

sítve) 

 B1

+ 

 A B1+ elnevezésű sáv erős küszöbszintnek tűnik. A 

B1 szint két fő vonása továbbra is jelen van azzal a több-

lettel, hogy jó néhány olyan leírás csatlakozik hozzájuk, 

amelyek jelentősebb mennyiségű információ cseréjére 

vonatkoznak. Pl.: adjon konkrét információt egy in-

terjú/konzultáció során (pl. írja le a betegség tüneteit 

egy orvosnak), de ezt nem különösebben nagy precizi-

tással is elvégezheti. Magyarázza el, hogy valami miért 

jelent problémát. Foglalja össze a lényegét egy novellá- 

nak, egy cikknek, egy beszédnek, egy vitának vagy do-

kumen- tumfilmnek, és tegye hozzá a maga véleményét, 

ill. válaszoljon további, a részletekre irányuló kérdésre. 

Folytasson le egy in- terjút, amelyben ellenőrzi, ill. bi-

zonyságot szerez az informáci- ókról, még akkor is, ha 

időnként arra kell kérni az interjú ala- nyát, ha a válasza 

túl gyors vagy túl hosszú, hogy ismételje meg. Írja le, 

hogy hogyan kell valamely munkát elvégezni, ad- jon 

részletes utasításokat. Szakterületén magabiztosan cse-

rél- jen tényszerű információt ismerős szokványos, de 

akár nem szokványos témákban is. 



 

  

 B1 Megérti a fontosabb 

informá- ciókat olyan 

világos, standard szö-

vegekben, amelyek 

ismert témákról szól-

nak, és gyakori hely-

zetekhez kapcsolód-

nak a munka, az is-

kola, a szabadidő stb. 

terén. Elboldogul a 

leg- több olyan hely-

zetben, amely a 

nyelvterületre történő 

utazás során adódik. 

Egyszerű, összefüggő 

szöveget tud al- kotni 

olyan témákban, 

ame- lyeket ismer, 

vagy amelyek az ér-

deklődési körébe tar-

toznak. Le tud írni él-

ményeket és ese- mé-

nyeket, álmokat, re-

ménye- ket és ambíci-

ókat, továbbá rö- vi-

den meg tudja indo-

kolni és magyarázni a 

különböző ál- láspon-

tokat és terveket. 

A B1 szint a küszöbszintnek felel meg, és leginkább 

két jel- legzetes tulajdonság-csoporttal írható le. Az 

egyik ezek közül az a képesség, hogy az interakciót 

fenntartsuk, és el is juttas- suk a címzetthez mondaniva-

lónkat a legkülönfélébb kontextu- sokban. Pl.: a körü-

lötte zajló hosszabb beszélgetés főbb pont- jait követni 

képes, feltéve, ha a beszélő kiejtése jól artikulált, és 

nem nyelvjárási; képes érthetően kifejezni fő mondani-

való- ját; különösen hosszabb beszédszakaszokban ké-

pes érthetően fogalmazni, habár a helyes nyelvtani szer-

kezetek és szavak megtervezésére és javítására igénybe-

vett szünetek nagyon is nyilvánvalóak. A B1 szint által 

leírt képességek másik jelleg- zetes csoportja azzal kap-

csolatos, hogy a jelölt képes rugalma- san megbirkózni 

a mindennapi élet problémáival, pl. a tömegközlekedés-

ben kevéssé megszokott helyzettel; kezelni tudja azokat 

a helyzeteket, amelyek akkor adódnak, ha utazási iro- 

dában intézi uta-zási ügyeit, vagy éppen utazás közben; 

és is- merős témákról szóló beszélgetésbe előzetes felké-

szülés nélkül is be tud lépni. 
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