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Célok és feladatok 

Gimnáziumunk angol-német tagozatos osztálya  5 éves képzést nyújt. Ebben a speciális nyelvi 

osztályban a diákok két csoportra bontva tanulják mindkét nyelvet: az egyiket haladó, a 

másikat kezdő szintről indulva. Ebbe az osztályba az a tanuló nyerhet felvételt, aki a két nyelv 

közül az egyikből legalább A2/B1 szintű nyelvtudással rendelkezik. Az első, azaz a nyelvi 

előkészítő évben a tanulók heti 18 órában a két idegen nyelvet tanulják, emellett informatikát 

és egyéb közismereti tárgyakat (magyar, matematika, történelem, természettudományok) 

tanulnak. A második évtől tanulmányuk igazodik a négyéves képzéshez, de a két idegen 

nyelvet a következő 4 évben továbbra is magas óraszámban tanulják. Nyelvtagozatunk fontos 

célkitűzése, hogy megfelelő nyelvi felkészültséget biztosítsunk azok számára, akik a 

nemzetközi tanulmányok iránt különösen érdeklődnek, felsőfokú tanulmányaikat bármely 

szakterületen (részben vagy egészben) idegen nyelven vagy valamelyik külföldi egyetemen 

szeretnék folytatni. Tanulóinkat ennek értelmében mindkét nyelvből C1 szintre kívánjuk 

eljuttatni. 

Célunk, hogy a tanulók magas szintű, biztos nyelvtudást szerezzenek, amely az emelt szintű 

érettségi letételén túl megfelelő felkészültséget jelent későbbi tanulmányaik illetve munkájuk 

során.   

Tantervünk tartalmazza a NAT által előírt kulcskompetenciák kialakításának követelményét. 

Az idegen nyelvi kommunikáció létrejöttét az anyanyelvi kommunikáció elemeivel jellemzi, 

fogalmak, gondolatok, érzések, tények és vélemények megértését, kifejezését és értelmezését 

szóban és írásban követeli meg (hallott és olvasott szöveg értése, szövegalkotás).  Tantervünk 

tartalmazza az olyan idegen nyelvi képességek fejlesztését, mint a közvetítés, más kultúrák 

megismerése, megértése. 

A HT komoly hangsúlyt fektet a szókincsnek és a funkcionális nyelvtannak, valamint a szóbeli 

interakciók főbb típusainak és a nyelvi stílusoknak az ismeretére. Ezen kívül a HT fontos eleme 

a társadalmi hagyományoknak valamint az angol és német nyelv kulturális vonatkozásainak a 

megismerése, a célnyelvi országok kultúrájában és a tudomány világában szerzett jártasság, 

valamint a tanultak kreatív használata. 

Fő célunk, hogy a tanuló a mindennapi élet alapvető helyzeteiben képes legyen  német nyelvi 

kommunikációra szóban és írásban is.  Különös hangsúlyt fektetünk a receptív és produktív 

készségek arányos fejlesztésére, mert a tanulóknak a nyelvhasználat minden területén 

megalapozott tudást kell kapniuk. 

Két év idegen nyelv tanulás után a 9. évfolyam végére a kezdő csoport tanulóinak a B1szintre 

kell eljutniuk, melyen számukra ismert témakörökben, életszerű helyzetekben képesek 

információt kérni és kapni. Megértik a hosszabb terjedelmű, autentikus hallott vagy írott 

szöveg lényegét.  Szókincsük elég fejlett ahhoz, hogy az ismert témakörökhöz kapcsolódó 

témákról szóban és írásban információt tudjanak cserélni.  Képesek több mondatból álló 

szöveget szóban és írásban létrehozni.  11. osztály folyamán a tanulóknak B2 szintre kell 

eljutniuk az előző szintnél fejlettebb szókinccsel, szélesebb skálán mozgó, de ismert témákról 

kell szóban és írásban információt cserélniük, hosszabb szöveget kell megérteniük és 

létrehozniuk.  Rövidebb terjedelmű szépirodalmi, vagy tudományos szöveget kell 

megérteniük, képesnek kell lenniük az olvasottakkal kapcsolatos gondolataik, véleményük 

megfogalmazására német vagy angol nyelven. A 12. év célkitűzése a C1 szint elérése, a 

tanulóknak különböző fajtájú, igényesebb és hosszabb szövegeket kell megérteniük, 
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érzékelniük kell a stilisztikai különbségeket. A hallott és olvasott információkat össze tudják 

foglalni, összefüggően tudnak érvelni. 

Haladó csoportban a tanulónak a 10. osztály befejezéséig B2 szintre kell eljutnia, meg kell 

értenie az összetettebb, konkrét témájú szövegek fő gondolatmenetét, világos, részletes 

szöveget kell alkotnia különböző témákról, és ki kell fejtenie a véleményét egy adott témáról.  

Képesnek kell lennie spontán kommunikációra az anyanyelvi beszélővel. 11. osztály végére a 

haladó csoport tanulóinak C1 szintű nyelvtudást kell szerezniük, különböző fajtájú igényesebb 

és hosszabb szövegeket kell megérteniük, érzékelniük kell a rejtett tartalmakat, stilisztikai 

különbségeket. Képesek hallott vagy olvasott információk összefoglalására, az összefüggő 

érvelésre valamint szépirodalmi és tudományos szövegek megértésére, elemzésére.   

Az idegen nyelv elsajátítását az anyanyelv és a célnyelv közötti, valamint a két tanult nyelv 

közötti kontrasztivitás tudatosításával tesszük könnyebbé.  Diákjainknak képesnek kell 

lenniük a segédeszközök, pl. az egy- és kétnyelvű szótár  megfelelő használatára és az egész 

életen át tartó tanulás részeként a nyelv nem formális keretek közötti elsajátítására. 

Partneriskoláinkkal fenntartott jó kapcsolataink révén tanulóinknak diákcserék és egyéb 

szakmai programok, révén lehetőséget biztosítunk, hogy eljussanak német nyelvterületre. Így 

ismerkedhetnek meg közvetlenül az idegen nyelvi közösségek mindennapi életével, 

társadalmával, kultúrájával. Helyi tantervünk fontos célkitűzése, hogy a tanulókban 

érdeklődést ébresszünk a világ számukra ismeretlen dolgai iránt, bővítsük általános 

műveltségüket, a diákok nyerjenek betekintést az adott országok kultúrájába, történelmi, 

irodalmi, zenei, képzőművészeti, tudománytörténeti ismereteket szerezzenek, amelyeket 

képesek más tantárgyaknál tanultakkal integrálni.   

A civilizációs ismeretanyag révén tegyenek szert szélesebb látókörre, fejlődjön ki a tolerancia 

képessége, ébredjen fel érdeklődésük más kultúrák iránt. 

Szeressék meg a nyelvtanulást, jelentsen számukra intellektuális élményt és élvezetet az idegen 

nyelv használata, és segítségével gazdagodjon személyiségük, bővüljenek társas kapcsolataik, 

ismereteik a világról. Szerezzenek ismereteket a beszélt nyelvek egyetemes természetéről, 

ezáltal alakuljon ki nyelvi tudatosságuk az idegen nyelven, ill. anyanyelven is. Kapjanak 

kedvet más nyelvek tanulásához. 

Fontos célkitűzésünknek tekintjük a nyelvtanulási stratégiák elsajátítását, segítve ezzel más 

tantárgyak tanulását és a későbbi önálló nyelvtanulást. Ismerkedjenek meg olyan általános 

tanulási módszerekkel (prediction, guessing, következtetés stb.), amelyek segítik tanulási 

szokásaik kialakítását, és ezzel az önálló tanulást. 

Tanulóink legyenek képesek kitartóan tanulni, saját tanulásukat megszervezni egyénileg és 

csoportban egyaránt, ideértve az idővel és az információval való hatékony gazdálkodást is. 

Ismerjék fel szükségleteiket és lehetőségeiket, ismerjék meg a tanulás folyamatát. Ez egyrészt 

új ismeretek szerzését, feldolgozását és beépülését, másrészt útmutatások keresését és 

alkalmazását jelenti. A hatékony és önálló tanulás arra készteti a tanulót, hogy előzetes 

tanulási és élettapasztalataira építve tudását és képességeit helyzetek sokaságában használja, 

otthon, a munkában, a tanulási és képzési folyamataiban egyaránt. A motiváció és a 

magabiztosság e kompetencia elengedhetetlen eleme. 

Tanulóinkat segítjük a saját tanulási stratégia kialakításában, ösztönözzük a motiváció 

folyamatos fenntartására, a figyelem összpontosítására, valamint a tanulás szándékának és 
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céljának kritikus mérlegelésére. Képessé tesszük a közös munkára és tudásuknak másokkal 

való megosztására saját munkájuk értékelésére és szükség esetén tanács, információ és 

támogatás kérésére.  

 

 

Szükséges tanulói segédletek 

A diákok számára szükséges taneszközök a tankönyv, a munkafüzet, az egy-/kétnyelvű szótár 

és az egyénileg vezetett jegyzet- ill. szótárfüzet. 

A tanítási program tartalmazza még a tesztkönyveket, feladatgyűjteményeket, tanári 

kézikönyveket, audio- és vizuális segédanyagokat;  számítógépes programokat. 

A nyelvi munkaközösség tagjai a következő elvek szerint, a munkaközösséggel  egyeztetve 

választják  meg mindenkor az alkalmazni kívánt tanítási programot: 

- legyen jelen a hivatalos tankönyvlistán 

- segítse a HT-ben kitűzött célok megvalósítását, azaz kommunikatív legyen 

- kellőképpen fejlessze az egyes készségeket 

- témáit tekintve motiválja a tanulókat, építsen meglévő ismereteikre 

- legyen "tanuló/tanárbarát" 

- fejlessze a tanulók kreativitását 

- segítse vizuális fejlődésüket 

- elfogadható ára legyen 

 

Szükséges információhordozók 

TV, videó, DVD lejátszó, magnó, CD-lejátszó, internet, projektor, idegen nyelvű folyóiratok, 

DVD-k,  irodalmi művek , egy- és kétnyelvű szótárak , irodalmi, művészeti lexikonok 

Szükséges az iskolai idegen nyelvi könyvtár továbbfejlesztése, ahol a fent említett anyagokon 

kívül a csoportlétszámnak megfelelő mennyiségű (15-20 pld) egy- ill. kétnyelvű szótárak, a 

tanár munkáját segítő módszertani segédkönyvek, különféle témájú és nehézségi fokú 

olvasmányok (reader-ek, folyóiratok, irodalmi művek) találhatók, valamint olyan kiegészítő 

anyagok, melyek lehetővé teszik a tanulók differenciált foglalkoztatását. 

A könyvtár biztosítson referencia anyagokat az országismeret oktatásához. 

Szükséges továbbá a fénymásolatok készítésének lehetősége. 
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 A tanulói munka értékelése 

 

Az eredményes tanulás - tanítás folyamat alapfeltétele a folyamatos és rendszeres ellenőrzés és 

értékelés, melynek során képet kapunk arról, hogy tanulóink milyen mértékig sajátították el a 

tananyagot; milyen fejlettségi fokot értek el az alapkészségek területén; mennyire tudják 

teljesíteni a tantervekben megfogalmazott követelményeket. 

A rendszeres értékelés tehát visszajelzést nyújt a tanárnak és a tanulónak egyaránt a tanulási 

folyamat sikerességéről, és útmutatást ad a további közös munka megtervezéséhez, esetleg 

differenciált programok kidolgozásához. 

Az értékelés legyen sokoldalú, terjedjen ki az alapkészségekre, a nyelvtani anyag és a szókincs 

elsajátításának vizsgálatára. Legyen rendszeres, következetes. 

Célszerű a tanulókat is bevonni az értékelés folyamatába, ezáltal reálisabban látják a 

követelményeket, javul értékelő készségük. 

 

A szóbeli és írásbeli készségek / megnyilvánulások értékelésének arányosan kell történnie. 

A reális alapokra épülő értékelés a tanulót további munkára ösztönzi, erősíti motivációját. A 

jelen tantervben megfogalmazott követelmények maximális teljesítését várjuk el a jeles 

tanulóktól. A követelmények 50 %- át minden tanulónak teljesíteni kell a továbblépéshez. 

Az írásbeli számonkérési formák: 

Mivel írásban minden elsajátított nyelvi készség és képesség ellenőrizhető, ezért az írásbeli 

ellenőrzés leggyakrabban alkalmazott formáit említjük. Munkaközösségünk figyelemmel 

kíséri a mérési módszerek fejlődését, és munkája során alkalmazza a legmodernebb mérési 

eszközöket. 

• röpdolgozat (jól behatárolható részteljesítmény mérésére, témáját tekintve egy nyelvtani 

jelenség, adott szókincs elsajátításának ellenőrzése) 

 feladatlapok (anyagrészek elsajátításának ellenőrzésére, egyes készségek mérésére) 

• hallás értési feladatok (globális, szelektív, részletes értés ellenőrzésére) 

• olvasásértési feladatok (lásd mint fent) 

• nyelvtani, nyelvi teszt/feladatok (close-tesztek, kifejtő feladatok) 

• témazáró dolgozat (átfogó jellegű, komplexebb tananyag számonkérésére)(lehet feladatlap, 

esszé, különböző írásmű fajta pl. levél, stb:) 

• házi dolgozat 

• 12. évfolyamon lehetőséget nyújtunk a próbaérettségire 

Szóbeli számonkérési formák: 



NÉMET NYELV 5 ÉVFOLYAMOS HELYI TANTERVE 

 

Ajánlatos, hogy a tanuló valamennyi megnyilatkozására vonatkozzon. Célszerű minden tanulói 

tevékenység során adódó helyzetet - amennyiben ez céljaink szempontjából indokolt – 

értékelésre felhasználni. 

• a különböző szociális formákban történő megnyilvánulások (pár, csoport egyéni feladat 

megoldás) esetében 

 különböző szerepekben történő megnyilvánulások  

 hosszabb monologikus előadások értékelése 

 órai hozzászólások értékelése 

 

 

 

 

 

Óraszámok és választott kerettantervek 

 

 nyek 9. évfolyam 10. 

évfolyam 

11. 

évfolyam 

12. 

évfolyam 

első (kezdő) 

idegen nyelv 

nyek B 

10 óra 

1.id.nyelv 

5 óra 

1.id.nyelv 

5 óra 

1.id.nyelv 

5 óra 

1.id.nyelv 

3 óra 

második(haladó) 

idegen nyelv 

nyek A 

8 óra 

1.id. nyelv 

4 óra 

1.id.nyelv 

4 óra 

1.id.nyelv 

3 óra 

1.id.nyelv 

3 óra 

 

 

 

Témakörök a nyelvi előkészítő évfolyam számára 

 

Mivel a témakörökhöz kapcsolódó ismeretek elsajátítása és a fejlesztési követelmények 

teljesítése párhuzamosan történik a kommunikációs szándékok megvalósításával és a 

fogalomkörök elsajátításával, ezért a HT csak az egyes témakörökhöz rendel óraszámokat. A 

nyelvi előkészítő osztály adottságaiból következően az óraszámokba gyakorló órákat is 

beépítettünk. 
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Személyes vonatkozások, család  
Óraszám: 33 

Ismeretek, fejlesztési követelmények Lehetséges kapcsolódási pontok 

Személyi adatok 

Családtagok, életkor 

A családi élet mindennapjai, otthoni teendők. 

 

 

 

Ember és társadalom  
Óraszám:33 

Ismeretek, fejlesztési követelmények Lehetséges kapcsolódási pontok 

Országok, nemzetek 

Emberek külső és belső jellemzése.  

Alapvető társadalmi szokások nálunk és a 

célországokban. Barátok 

Ünnepek, Mikulás, karácsony, húsvét, 

családi ünnepek. 

 

 

 

Környezetünk 
Óraszám:36 

Ismeretek, fejlesztési követelmények Lehetséges kapcsolódási pontok 

Az otthon, a lakóhelyiségek, a szűkebb 

környezet, a lakószoba, a lakás, a ház 

bemutatása. 

Berendezési tárgyak, a közvetlen 

környezetben lévő tárgyak 

Tágabb környezetünk, falu, város  

Lakóhely bemutatása 

Növények és állatok a környezetünkbe 
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Az iskola 
Óraszám:33 

Ismeretek, fejlesztési követelmények Lehetséges kapcsolódási pontok 

Saját iskolájának bemutatása  

Tantárgyak, órarend, érdeklődési kör, tanulmányi 

munka, napirend az iskolában 

Egy célnyelvi iskola összehasonlítása az 

itthonival. 

A nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe, 

fontossága.  

 

 

 

A munka világa 
Óraszám:33 

Ismeretek, fejlesztési követelmények Lehetséges kapcsolódási pontok 

Foglalkozások 

Munkahely, 

Munkaidő beosztás 

Munka és család  

 

 

Életmód 
Óraszám:33 

Ismeretek, fejlesztési követelmények Lehetséges kapcsolódási pontok 

Napirend, időbeosztás.  

Ételek 

Étteremben 

Testrészek 

Gyakori betegségek, fájdalom 

Orvosnál 

 

 

Szabadidő, művelődés, szórakozás 
Óraszám:36 
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Ismeretek, fejlesztési követelmények Lehetséges kapcsolódási pontok 

Szabadidős elfoglaltságok, hobbik. 

Mozi 

Sporttevékenységek 

Zene, koncert 

 

Német nyelvű irodalom 

Német nyelvű művészek 

 

 

Utazás, turizmus 
Óraszám:41 

Ismeretek, fejlesztési követelmények Lehetséges kapcsolódási pontok 

A közlekedés eszközei,  

Utazási előkészületek, 

 Nyaralás itthon, illetve külföldön. 

Turisztikai célpontok német nyelvű 

országokban. 

 

Szálláslehetőségek 

 

Technika, életvitel és gyakorlat:  

Földrajz: a kulturális élet földrajzi alapjai, 

nyelvek német nyelvű országok  turisztikai 

célpontjai  

 

Tudomány és technika 

 

Óraszám:13 

Ismeretek, fejlesztési követelmények Lehetséges kapcsolódási pontok 

Német anyanyelvű híres tudósok  

 

 

 

Gazdaság és pénzügyek 

 

Óraszám:33 

Ismeretek, fejlesztési követelmények Lehetséges kapcsolódási pontok 

Családi gazdálkodás, feladatmegosztás 

Vásárlás élelmiszerboltban, piacon 

Árak, termékek, termékcsoportok 
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A fennmaradó 36 órában aktuális témákkal foglalkozunk, könnyített olvasmányokat olvasunk, 

készülünk a német nyelvű karácsonyi előadásra, dalokat, rövid verseket tanulunk, nyelvi 

játékokat játszunk 

 

 

 

Fejlesztési egység Hallott szöveg értése 

Előzetes tudás 

Az iskolán kívül és az iskoláztatás során szerzett tapasztalatok, 

ismeretek, készségek, személyes és szociális kompetenciák, tanulási 

képességek, a tanuló természetes kíváncsisága, idegennyelv-tanulás 

iránti motivációja; az általános iskolában tanult másik idegen nyelvvel 

kapcsolatos tapasztalatok. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A tanuló megérti az osztálytermi tevékenységekhez kapcsolódó tanári 

utasításokat; 

megérti az ismert témákhoz kapcsolódó egyszerű kérdéseket és 

kijelentéseket; 

felismeri a tanult témakörökben elhangzó szövegekben a tanult szavakat, 

szó- és beszédfordulatokat, és ezekből következtetni tud a szövegek 

témájára, tartalmára;  

követi az ismert témakörökben elhangzó szövegekben a beszélők 

gondolatmenetét; 

képes kiszűrni a lényeget és néhány alapvető információt az ismert 

témakörökben elhangzó szövegekből, részben önállóan, részben a 

megértést segítő, változatos feladatokra támaszkodva; 

egyre önállóbban alkalmaz néhány, a megértést segítő alapvető 

stratégiát. 

A fejlesztés tartalma 

Az ismert nyelvi elemekre támaszkodó, szükség szerint nonverbális elemekkel támogatott 

célnyelvi óravezetés folyamatos követése (pl. osztálytermi rutincselekvések, a közös munka 

megszervezése, eszközhasználat) és a tanári utasítások megértése. 

Ismert témákhoz kapcsolódó rövid kérések és kijelentések megértése. 

Az életkornak megfelelő, ismert témakörökhöz kapcsolódó, rövid, egyszerű autentikus 

szövegek bemutatásának aktív követése; a tanult nyelvi elemek felismerése; következtetés 

levonása a szövegfajtára, a témára és a lehetséges tartalomra vonatkozóan.  

A szöveg lényegének, néhány konkrét információnak a kiszűrése megértést segítő, változatos 

feladatok segítségével.  

Ismert témakörökben elhangzó rövid, egyszerű szövegekben a beszélők gondolatmenetének 

követése a tanult nyelvi eszközökre támaszkodva, a beszédhelyzetet figyelembevételével. 

Különböző beszélők egyre nagyobb biztonsággal való megértése, amennyiben azok a 

célnyelvi normának megfelelő vagy ahhoz közelítő kiejtéssel, a tanuló nyelvi szintjéhez 
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igazított tempóban, szükség esetén szüneteket tartva és a lényegi információkat megismételve 

beszélnek.  

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Dalok, versek, képekkel illusztrált mesék és történetek, kisfilmek, a célnyelvi kultúrát 

bemutató multimédiás anyagok, a korosztálynak szóló egyéb hangzó anyagok; tanárral, 

tanulótársakkal, célnyelvi országokból érkező személyekkel folytatott rövid párbeszédek, 

tanári beszéd, interaktív feladatok. 

 

 

Fejlesztési egység Szóbeli interakció 

Előzetes tudás 

Az iskolán kívül és az iskoláztatás során szerzett tapasztalatok, 

ismeretek, készségek, személyes és szociális kompetenciák, tanulási 

képességek, a tanuló természetes kíváncsisága, idegennyelv-tanulás 

iránti motivációja; az általános iskolában tanult másik idegen nyelvvel 

kapcsolatos tapasztalatok. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A tanuló egyszerű és közvetlen információcserét igénylő feladatokban 

számára ismert témákról, egyszerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt 

beszédfordulatokkal kommunikál; 

kérdéseket tesz fel kiszámítható, mindennapi helyzetekben, válaszol a 

hozzá intézett kérdésekre, illetve rövid párbeszédet folytat; 

megteszi az első lépéseket a célnyelv spontán módon történő használata 

útján; 

egyre több kompenzációs stratégiát képes tudatosan alkalmazni, hogy 

megértesse magát, illetve megértse beszédpartnerét;  

megnyilvánulásaiban törekszik a célnyelvi normához közelítő kiejtésre, 

intonációra és beszédtempóra. 

A fejlesztés tartalma 

Tudatosan megválasztott nonverbális elemekkel támogatott mondanivaló kifejezése egyre 

bővülő szókinccsel, begyakorolt beszédfordulatokkal, egyszerű nyelvi eszközökkel.  

Egyszerű, tényszerű információk megszerzése és továbbadása. 

Vélemény, gondolat, érzés kifejezése, illetve ezekre való rákérdezés egyszerű nyelvi 

eszközökkel. 

Ismert témákhoz, mindennapi helyzetekhez vagy osztálytermi szituációkhoz kapcsolódó, 

egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdések feltevése, kérések, felszólítások 

megfogalmazása, illetve az azokra történő válaszadás. 

Részvétel ismert témákhoz, mindennapi helyzetekhez kapcsolódó rövid párbeszédben, 

beszélgetésben. 

A célnyelv tudatos használata a tanórai tevékenységek során, spontán kommunikálás 

strukturált, előre látható szituációkban (pl. pár- vagy csoportmunka során társakkal). 

Lehetőség esetén kapcsolatfelvétel, rövid társalgásban való részvétel, spontán kommunikálás 

célnyelvi beszélőkkel. 

Beszélgetés során meg nem értés esetén ismétlés, magyarázat kérése, visszakérdezés 

alkalmazása, illetve szükség esetén a saját mondanivaló átfogalmazása, egyszerűsítése, 

pontosítása a kommunikáció fenntartása érdekében. 

Néhány egyszerű, a beszélgetés strukturálása szempontjából fontos elem megismerése és 

alkalmazása (pl. a kommunikáció fenntartása, követése, lezárása). 
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Észlelt (hallott/látott) jelenségekre (pl. váratlan osztálytermi történésekre, helyzetekre) való 

reagálás egyszerű nyelvi eszközökkel. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Rövid párbeszédek, egyszerű társalgás, szerepjátékok, dramatizált jelenetek, kérdések, 

felszólítások, kérések, információ hiányán, illetve különbözőségén, véleménykülönbségen 

alapuló szövegek, spontán megnyilvánulások. 

 

 

Fejlesztési egység Összefüggő beszéd 

Előzetes tudás 

Az iskolán kívül és az iskoláztatás során szerzett tapasztalatok, 

ismeretek, készségek, személyes és szociális kompetenciák, tanulási 

képességek, a tanuló természetes kíváncsisága, idegennyelv-tanulás 

iránti motivációja; az általános iskolában tanult másik idegen nyelvvel 

kapcsolatos tapasztalatok. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A tanuló egyre bővülő szókinccsel, egyszerű beszédfordulatokkal 

röviden, összefüggően beszél saját magáról és közvetlen környezetéről;  

bemutatja munkáját egyszerű nyelvi eszközökkel; 

elmesél rövid, egyszerű történetet; 

egyszerű állításokat, összehasonlítást, magyarázatot, indoklást fogalmaz 

meg; 

egyszerű nyelvtani szerkezeteket és mondatfajtákat használ; 

lineáris kötőszavakkal kapcsol össze szavakat, szócsoportokat, egyszerű 

cselekvéseket, történéseket, és ok-okozati összefüggéseket fejez ki; 

képes alkalmazni a megértést segítő legfontosabb stratégiákat; 

beszédében alkalmazza a célnyelvi normához közelítő kiejtést, intonációt 

és beszédtempót. 
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A fejlesztés tartalma 

Egyre bővülő szókinccsel, egyszerű nyelvi elemekkel megfogalmazott szöveg elmondása 

ismert témákról, felkészülés után. 

Történet elmesélése, élménybeszámoló, előre megírt szerep eljátszása egyszerű nyelvtani 

szerkezetekkel, mondatfajtákkal. 

Minta alapján összefüggő szöveg alkotása; szavak, szócsoportok, cselekvéssorok 

összekapcsolása egyszerű kötőszavakkal (pl. és, de, azután), illetve magyarázatok, 

indoklások, ok-okozati kapcsolatok kifejezése kötőszavakkal (pl. mert, ezért, tehát). 

A mondanivaló jelentésének pontosítása, tisztázása a testbeszéd tudatos alkalmazásával. 

Csoportos előadás vagy prezentáció jegyzetek alapján. 

Önálló vagy csoportban létrehozott alkotás rövid bemutatása és értékelése (pl. közös plakát 

készítése, kiállítása, szóbeli bemutatása és értékelése). 

Tanári példa vagy autentikus hangzóanyag meghallgatás utáni elismétlése, a célnyelvi 

normához közelítő kiejtés gyakorlása. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Rövid történetek, élménybeszámolók, szerepek, leírások (pl. képleírás, tanulói munka 

bemutatása), előadás, prezentáció, témakifejtés 

 

 

Fejlesztési egység Olvasott szöveg értése 

Előzetes tudás 

Az iskolán kívül és az iskoláztatás során szerzett tapasztalatok, 

ismeretek, készségek, személyes és szociális kompetenciák, tanulási 

képességek, a tanuló természetes kíváncsisága, idegennyelv-tanulás 

iránti motivációja; az általános iskolában tanult másik idegen nyelvvel 

kapcsolatos tapasztalatok. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanuló megérti az ismerős témákról szóló rövid szövegeket;  

megtalál alapvető információkat egyszerű, hétköznapi szövegekben; 

megérti az életkorának megfelelő témájú autentikus szöveg lényegét, 

kiszűri a szövegből az alapvető információkat;  

az olvasott szövegre vonatkozó feladatokat végez el; 

képes meglevő készségeit kreatívan használni az olvasott szövegek 

megértéséhez, értelmezéséhez; 

növekszik tájékozottsága a célnyelvi kultúráról; 

fokozódik érdeklődése a célnyelvi kultúrába tartozó irodalmi, 

művészeti alkotások iránt. 

A fejlesztés tartalma 

Rövid, egyszerű nyelvi eszközökkel, bővülő szókinccsel megfogalmazott szövegek megértése 

(pl. leírás, történet, párbeszéd a tanulóhoz közel álló témákról. 

Lényeges információk megtalálása egyszerű szövegekben (pl. hirdetésben, prospektusban, 

étlapon és menetrendben, rövid újságcikkben, programfüzetben). 

Egyszerű üzenetek, levelek, elektronikus üzenetek, SMS-ek, bejegyzések megértése.  

Egyszerű használati utasítások, instrukciók megértése, követése. 

Információszerzés hagyományos és elektronikus forrásokból. 

Egyszerű, rövid történetek, mesék, versek és egyszerűsített célnyelvi irodalmi művek 

olvasása. 
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A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Ismeretterjesztő szövegek, egyszerűsített irodalmi szövegek, mesék, rövid történetek, versek, 

dalszövegek, cikkek a korosztálynak szóló újságokból és honlapokról, útleírások, hirdetések, 

plakátok, hagyományos és elektronikus nyomtatványok, internetes fórumok hozzászólásai, 

képregények, egyszerű üzenetek, képeslapok, feliratok, étlap, menetrend, egyszerű biztonsági 

előírások, magánlevelek. 

 

 

Fejlesztési egység Íráskészség 

Előzetes tudás 

Az iskolán kívül és az iskoláztatás során szerzett tapasztalatok, 

ismeretek, készségek, személyes és szociális kompetenciák, tanulási 

képességek, a tanuló természetes kíváncsisága, idegennyelv-tanulás 

iránti motivációja; az általános iskolában tanult másik idegen nyelvvel 

kapcsolatos tapasztalatok. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A tanuló összefüggő mondatokat ír a közvetlen környezetével 

kapcsolatos témákról; 

az írást a kommunikáció eszközeként használja egyszerű interakciókban; 

gondolatait egyszerű kötőszavakkal összekapcsolt mondatsorokban 

fejezi ki; 

kreatívan alkalmazza nyelvismeretét egyszerű szövegek írására az őt 

érdeklő, ismert témákról; 

felismeri és követi az alapvető írásbeli műfajok sajátos szerkezeti és 

stílusjegyeit. 

A fejlesztés tartalma 

Szavak és rövid szövegek másolása és diktálás utáni leírása. 

Egyszerű szerkezetű, összefüggő mondatok írása a tanuló közvetlen környezetével 

kapcsolatos témákról, különböző szövegtípusok létrehozása (pl. leírás, élménybeszámoló, 

párbeszéd). 

Egyszerű szövegek írása kommunikációs céllal (pl. levél, üzenet, blogbejegyzés, 

fórumbejegyzés). 

Egyszerű írásos minták követése, kreatív átdolgozása, aktuális, konkrét és személyes 

tartalmakkal való megtöltése (pl. egyszerű, személyes témákról minta alapján vers, 

dalszöveg, rap írása). 

Gondolatok összekapcsolása egyszerű kötőszavakkal (pl. és, vagy, mert, de, ezért, azután). 

Gyakori írásbeli műfajok legalapvetőbb szerkezeti és stílusjegyeinek követése saját írásmű 

létrehozása során (pl. megszólítás levélben, e-mailben, záró formula). 

A mondanivaló közvetítése vizuális eszközökkel (pl. szövegkiemelés, internetes, vagy SMS-

ben használt emotikon, rajz, ábra, diasor). 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Leírás, ismertető, képaláírás, élménybeszámoló, párbeszéd, üzenet, levél, e-mail, SMS, 

blogbejegyzés. 
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A fejlesztés várt 

eredményei a 

ciklus végén 

A2 nyelvi szint. 

A tanuló egyszerű hangzó szövegekből kiszűri a lényeget és néhány 

konkrét információt. 

Válaszol a hozzá intézett kérdésekre, sikeresen vesz részt rövid 

beszélgetésekben. 

Egyre bővülő szókinccsel, egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazva 

történetet mesél el, valamint leírást ad saját magáról és közvetlen 

környezetéről. 

Megért ismerős témákról írt rövid szövegeket, különböző típusú egyszerű 

írott szövegekben megtalálja a fontos információkat. 

Összefüggő mondatokat, rövid szöveget ír hétköznapi, őt érintő témákról. 

 

 

Kommunikációs szándékok 

 

Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok 

 

megszólítás  Entschuldigung, … 

köszönés, elköszönés  Guten Morgen / Tag! Auf Wiedersehen! Tschüs! 

bemutatás, bemutatkozás  Das ist Peter. Ich heiße … 

telefonálásnál bemutatkozás és 

elköszönés 

Guten Tag, das ist … 

Auf Wiederhören! Tschüs! 

személyes levélben megszólítás és 

elbúcsúzás 

Liebe(r)… 

Viele Grüsse. Dein(e)… 

érdeklődés hogylét iránt és arra reagálás Wie geht’s dir? Danke, prima. Und dir? / Was fehlt dir? 

Ich habe Kopfschmerzen. 

engedélykérés és arra reagálás Kann ich das Fenster öffnen? Ja, bitte. 

köszönet és arra reagálás Danke! Bitte. 

bocsánatkérés és arra reagálás Entschuldigung! Kein Problem! 

gratuláció, jókívánságok és arra reagálás Herzlichen Glückwunsch zum…! Danke. Fröhliche 

Weihnachten. / Gute Besserung! 

 

Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok 
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sajnálkozás …leider… 

öröm Toll! 

elégedettség, elégedetlenség Es ist prima … 

csodálkozás Oh, das ist aber schön! 

remény Ich hoffe, du kannst kommen! 

bánat Schade … 

bosszúság Das ist aber schlimm! 

 

Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok 

 

véleménykérés és arra reagálás, 

véleménynyilvánítás 

Magst du Mathe? Ja. / Was meinst du dazu? Was 

denkst du darüber? 

valaki igazának az elismerése és el nem 

ismerése 

Da hast du (nicht) Recht! 

egyetértés, egyet nem értés Ja, das stimmt! Nein, du hast nicht Recht!  

érdeklődés, érdektelenség Das interessiert mich (nicht). 

tetszés, nem tetszés Das finde ich gut / blöd! / Das gefällt mir (nicht)! 

akarat, kívánság, képesség, szükségesség, 

lehetőség, kötelezettség 

ich will, ich möchte, ich kann, ich muss, ich darf  

ígéret, szándék, terv Ich mache das schon! Ich will… 

dicséret, kritika, ellenvetés Klasse! Blödsinn! Das stimmt, aber… 

érdeklődés értékítélet, kívánság, 

preferencia iránt 

Und was wüschen Sie? Möchtest du einen Kaffee oder 

lieber Tee? 

 

Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok 

 

dolgok, személyek megnevezése, leírása Das ist… Meine Mutter ist…  



NÉMET NYELV 5 ÉVFOLYAMOS HELYI TANTERVE 

 

események leírása Zuerst…, dann…, zum Schluss. / Es war einmal… 

információkérés, információadás Wie ist …? Prima. / Wie alt bist du? 12. / Weißt du…? 

/ Können Sie mir bitte sagen…? 

igenlő vagy nemleges válasz ja, nein, nicht, kein, doch,  

tudás, nem tudás Ich weiß (nicht). 

bizonyosság, bizonytalanság Ich weiß es (nicht) genau. /  

ismerés, nem ismerés Ich kenne .. gut / nicht. 

 

A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok 

 

kérés Gib mir bitte …! / Kannst du bitte…? 

tiltás, felszólítás Schreib noch nicht. Öffne die Tür. 

segítségkérés és arra reagálás Können Sie mir bitte bei … helfen? Ja, gerne. Ich kann 

leider nicht! 

javaslat és arra reagálás Möchtest du…? Ja, gerne! / Können wir gehen? 

meghívás és arra reagálás Kommst du mit? Ja. Nein, es tut mir Leid. 

kínálás és arra reagálás Noch ein Stück Kuchen? Nein, danke. Ja, bitte. 

 

Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok 

 

visszakérdezés, ismétléskérés Wie bitte? Wiederholen Sie bitte. / Sag es noch einmal! 

/ Wie meinst du das? 

nem értés  Ich verstehe nicht. / Entschuldigung, ich habe es nicht 

verstanden. 

betűzés kérése, betűzés Buchstabiere bitte. 

felkérés lassabb, hangosabb beszédre Kannst du bitte langsamer /lauter sprechen? 
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megerősítés Ja, das stimmt. 

témaváltás, beszélgetés lezárása Und was sagst du zu…? Nun, so viel für heute. 

 

Fogalomkörök 

 

Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezései 

Cselekvés, 

történés, létezés 

kifejezése 

   

  sein,  

es gibt 

Ich bin heute zu Hause. 

Hier gibt es keinen Hamburger. 

 jelenidejűség Präsens 

Vokalwechsel, Umlaut, 

Brechung 

trennbare Verben 

Die Sonne scheint schön. 

Der Zug fährt gleich ab.  

Er liest. 

Er liest das Buch vor. 

 múltidejűség,  Präteritum, Perfekt 

 

Plusquamperfekt 

Er kam zu Fuß. 

Sie haben schon alles getan. 

Damals hatten wir auf dem Dorf 

gewohnt. 

 jövőidejűség Futur (mit Präsens) Ich bleibe morgen zu Hause. 

    

 személytelenség "es" Es ist kalt. 

Es regnet. 

 

    

Birtoklás 

kifejezése 
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  haben, gehören 

 

Wessen? 

Ich habe einen Bruder. Die 

Tasche gehört mir. 

  von, -s das Buch von Peter, Peters 

Geschichte 

  Nomen Genitiv die Tür des Hauses 

  Possessivpronomen Das ist meine Familie. 

Térbeli viszonyok    

 irányok, 

helymeghatározás  

 hier, dort, links, rechts 

oben, unten, hinten… 

  Präpositionen mit A/D: 

an, auf, hinter, in, 

neben, über, unter, vor, 

zwischen 

 

Präpositionen mit dem 

Akkusativ: durch, um,  

für, gegen, ohne, 

Präpositionen mit dem 

Dativ: aus, bei, zu, mit 

von, nach, seit, aus 

 

Die Vase steht auf dem Tisch. 

Ich gehe ins Kino. 

 

 

Gehen Sie durch den Park! 

 

Die Bücher sind bei Karl. 

Ich komme von meiner Oma. 

Időbeli viszonyok    

 gyakoriság Wie oft? 

selten, manchmal, 

immer, nie 

Ich gehe jeden Morgen in die 

Schule. 

 időtartam wie lange? eine Woche, von … bis,  

den ganzen Tag,  
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 időpont in, um, am, wann? 

Akkusativ 

im Winter, um 8 Uhr, am Freitag, 

diesen/letzten/vorigen/ 

nächsten Monat 

Mennyiségi 

viszonyok 

   

   eins, zwei 

erste, zweite 

 határozott 

mennyiség 

 eine Portion Pommes, einGlas, 

zwei Glas, eine Flasche, zwei 

Flaschen 

 határozatlan 

mennyiség 

alles, viel, wenig, nichts 

alle, einige, keine 

Ich habe viele Bücher, aber 

wenig Zeit zum Lesen. 

Minőségi 

viszonyok 

   

  Wie? Ich bin zufrieden. Das finde ich 

prima. 

    

    

Modalitás  mögen, können, wollen, 

müssen, sollen, dürfen 

(Präsens, Präteritum) 

Er kann nicht schwimmen. Ich 

möchte ein Eis. Er wollte nach 

Hause. 

Ich konnte das Fenster nicht 

schließen. 

 felszólítás  Kommen Sie!  Singen wir! 

Esst schnell! Nehmen Sie bitte 

Platz! 

Esetviszonyok névszók a 

mondatban 

Nominativ, Akkusativ, 

Dativ, Genitiv 

Ich zeige den Schülern Bilder. 

Das ist das Foto meiner Freundin. 
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Függő beszéd  mit dem Präsens Sie sagte, sie geht heute in die 

Schule. 

Szövegösszetartó 

eszközök 

kötőszók, 

 

 

névmások 

 

 

 

 

und/oder/aber/denn/sondern 

dann 

das, 

ich, mich, mir, mein, 

dieser, jener, 

man, 

jeder, keiner, 

einander, 

man 

    

 

 

Az idegen nyelv-tanítás sajátosságaiból adódóan - a spirális tananyag elrendezés elveit 

követve - egyes témakörök visszatérnek a különböző évfolyamokon. Ez természetesen 

kibővített tartalmat jelent, amelyet egyrészt a tanulók nyelvi szintjének növekedése, másrészt 

a diákok intellektuális fejlődése indokol. 

 

Témakörök a 9.évfolyam számára 

 

Személyes vonatkozások, család  
Óraszám:16 

Ismeretek, fejlesztési követelmények Lehetséges kapcsolódási pontok 

A tanuló személye, életrajza, életének fontos 

állomásai.  

Családi élet, születésnapi party 

A családi élet mindennapjai, családi tradíciók 

Technika, életvitel és gyakorlat: család és 

háztartás.  

 

Etika: önismeret, ember az időben: 

gyermekkor, ifjúság, felnőttkor, öregkor, 
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családi élet. 

 

 Ember és társadalom  

 

Óraszám:20 

Ismeretek, fejlesztési követelmények Lehetséges kapcsolódási pontok 

Emberek külső és belső jellemzése. 

Baráti kör. 

Ünnepek, családi ünnepek. 

Öltözködés 

Hasonlóságok és különbségek az emberek 

között, tolerancia, pl. fogyatékkal élők. 

Társadalmi szokások nálunk és a 

célországokban. 

 

Német ország története a II. világháború 

után, a német újraegyesítés 

 

Politikai berendezkedés a német nyelvű 

országokban 

Etika: társas kapcsolatok, előítélet, 

tolerancia, bizalom, együttérzés; fogyatékkal 

élők, szegények és gazdagok. 

 

 

 

 

 

 

 

Földrajz: Természetföldrajz 

 

 

 

Törénelem: A II. vh. utáni német történelem. 

a német újraegyesítés 

 

 Környezetünk 
Óraszám:16 

Ismeretek, fejlesztési követelmények Lehetséges kapcsolódási pontok 

Az otthon, a lakóhely és környéke (a 

lakószoba, a lakás, a ház bemutatása). 

A lakóhely nevezetességei, szolgáltatások, 

szórakozási lehetőségek. 

Növények és állatok a környezetünkben. 

Környezetvédelem a szűkebb környezetünkben. 

Időjárás,  

Technika, életvitel és gyakorlat: 

fenntarthatóság, környezettudatosság otthon 

és a lakókörnyezetben, víz és energia- 

takarékosság, újrahasznosítás. 

Történelem, társadalmi és állampolgári 

ismeretek; hon- és népismeret: lakóhely és 

környék hagyományai, az én falum, az én 

városom. 

Biológia-egészségtan: az időjárás tényezői. 

Földrajz: településtípusok. 
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Az iskola 
Óraszám:14 

Ismeretek, fejlesztési követelmények Lehetséges kapcsolódási pontok 

Saját iskolájának bemutatása, az ideális 

iskola  

Tantárgyak, órarend, érdeklődési kör, tanulmányi 

munka 

Az ideális órarend 

A nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe, 

fontossága. Tanulási stratégiák 

Az internet szerepe az iskolában, a 

tanulásban. 

Az iskolai élet tanuláson kívüli eseményei. 

Iskolai hagyományok. 

Történelem, társadalmi, és állampolgári 

ismeretek: a tudás fogalmának átalakulása, a 

tanulás technikái, élethosszig tartó tanulás. 

Informatika: digitális tudásbázisok 

 

 

A munka világa 
Óraszám:14 

Ismeretek, fejlesztési követelmények Lehetséges kapcsolódási pontok 

Diákmunka, nyári munkavállalás. 

Foglalkozások és a szükséges kompetenciák. 

Pályaválasztási és továbbtanulási esélyek 

Továbbtanulás vagy munkába állás.  

Önéletrajz, állásinterjú. 

Technika, életvitel és gyakorlat: 

pályaorientáció és munka. 

 

Életmód 
Óraszám:16 

Ismeretek, fejlesztési követelmények Lehetséges kapcsolódási pontok 

Napirend, időbeosztás. 

Az egészséges életmód (a helyes és a 

helytelen táplálkozás, a testmozgás szerepe 

az egészség megőrzésében, testápolás). 

Technika, életvitel és gyakorlat: testi és lelki 

egészség, balesetek megelőzése, egészséges 

ételek. 

Biológia-egészségtan: testrészek, egészséges 

életmód, a betegségek ismérvei, fogyatékkal 
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Ételek, kedvenc ételek, sütés-főzés, receptek 

Étkezés családban, iskolai menzán, 

éttermekben, gyorséttermekben. 

Gyakori betegségek, sérülések, baleset. 

Gyógykezelés (orvosnál, 

kórházban,szakrendelőben). 

Életmód nálunk és a célországokban. 

élők, betegségmegelőzés, elsősegély. 

 

 

Szabadidő, művelődés, szórakozás 
Óraszám:16 

Ismeretek, fejlesztési követelmények Lehetséges kapcsolódási pontok 

Szabadidős elfoglaltságok, hobbik. 

Színház, mozi, koncert, kiállítás stb. 

Sportolás, kedvenc sport, iskolai sport. 

Kedvenc olvasmányok, rádió, tévé, 

számítógép, internet. 

Az infokommunikáció szerepe a 

mindennapokban. 

Kulturális és sportélet nálunk és a 

célországokban. 

Földrajz: más népek kultúrái. 

 

Magyar nyelv és irodalom: rövid epikai, lírai, 

drámai művek olvasása, a reklám és a 

popzene új szóbeli költészete. 

Informatika: e-könyvek,  

Testnevelés és sport: táncok, népi játékok, 

példaképek szerepe, sportágak jellemzői. 

Ének-zene: népzene, klasszikus zene, pop- 

zene. 

Vizuális kultúra: művészi alkotások leírása, 

értelmezése. 

 

Utazás, turizmus 
Óraszám:16 

Ismeretek, fejlesztési követelmények Lehetséges kapcsolódási pontok 

A közlekedés eszközei, lehetőségei, a 

tömegközlekedés, a kerékpáros közlekedés. 

Nyaralás itthon, illetve külföldön. 

Utazási előkészületek, egy utazás 

megtervezése, megszervezése. 

Technika, életvitel és gyakorlat: közlekedési 

ismeretek, közlekedésbiztonság, 

fenntarthatóság, környezettudatosság a 

közlekedésben. 

Földrajz: a kulturális élet földrajzi alapjai, 

egyes meghatározó jellegű országok 
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Turisztikai célpontok. turisztikai jellemzői. 

 

Tudomány és technika 
Óraszám:16 

Ismeretek, fejlesztési követelmények Lehetséges kapcsolódási pontok 

A technikai eszközök szerepe a mindennapi 

életben. 

Az internet szerepe a magánéletben, a 

tanulásban és a munkában. 

 

Informatika: számítógépen keresztül való 

kapcsolattartás, információ keresése, az 

informatikai eszközöket alkalmazó média 

megismerése, az elterjedt 

infokommunikációs eszközök előnyeinek és 

kockázatainak megismerése, a netikett 

alapjainak megismerése, élőszóval kísért 

bemutatók és felhasználható eszközeik. 

 

Gazdaság és pénzügyek 
Óraszám:16 

Ismeretek, fejlesztési követelmények Lehetséges kapcsolódási pontok 

Családi gazdálkodás. 

Zsebpénz. 

A pénz szerepe a mindennapokban. 

Vásárlás, szolgáltatások (például posta, 

bank). 

Technika, életvitel és gyakorlat: család és 

háztartás, tudatos vásárlás, pénzügyi 

ismeretek. 

Történelem, társadalmi és állampolgári 

ismeretek: a jövedelem szerepe a családban, 

kiadás, bevétel, megtakarítás, hitel rezsi, 

zsebpénz. 

 

A fennmaradó 16 órában aktuális témákkal foglalkozunk, készülünk a német nyelvű 

karácsonyi előadásra, verseket tanulunk a szépkiejtés versenyre, kreatív nyelvi játékokat 

játszunk. 

 

 

Fejlesztési egység Hallott szöveg értése 

Előzetes tudás 

A2, azaz a tanuló már megért ismerős szavakat és alapvető 

fordulatokat, amelyek a személyére, családjára vagy a közvetlen 

környezetében előforduló konkrét dolgokra vonatkoznak. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

Az ismert szavak, a leggyakoribb fordulatok megértése, ha közvetlen, 

személyes dolgokról van szó; 



NÉMET NYELV 5 ÉVFOLYAMOS HELYI TANTERVE 

 

céljai a rövid, világos, egyszerű megnyilatkozások, szóbeli közlések 

lényegének megértése; 

néhány, a megértést segítő alapvető stratégia egyre önállóbb 

alkalmazása.  

A fejlesztés tartalma 

Az ismert nyelvi elemekre támaszkodó, szükség szerint nonverbális elemekkel támogatott 

célnyelvi óravezetés folyamatos követése (például osztálytermi rutincselekvések, a közös 

munka megszervezése, eszközhasználat) és a tanári utasítások megértése. 

A legfontosabb témákkal kapcsolatos fordulatok és kifejezések megértése (például alapvető 

személyes és családi adatok, vásárlás, közvetlen környezet, foglalkozás). 

Ismert témákban folyó, véleményt megfogalmazó hangfelvétel megértése, értékelése +,- 

A lényeges információ megértése és kiszűrése kiszámítható, hétköznapi témákról szóló 

rövid hangfelvételekből, ha a megszólalók normális tempóban, világosan beszélnek 

Az egyszerű, begyakorolt beszélgetésekbe való bekapcsolódáshoz szükséges alapvető 

információk megértése. 

Lassú és világos, köznapi beszélgetés témájának megértése. 

Normál tempójú, világos, köznapi beszéd megértése, szükség esetén visszakérdezéssel 

Ismerős témákról folyó, világos, köznyelvi beszéd megértése, szükség esetén visszakérdezés 

segítségével. 

Egyszerű útbaigazítás megértése például gyalogos közlekedés vagy tömegközlekedés 

használata esetén. 

Telefonbeszélgetésben az alapvető információk megértése (hívás tárgya, kit kell keresni 

stb.). 

A tényközlő televíziós és rádiós hírműsorok témaváltásainak követése, a tartalom 

lényegének megértése. 

Különböző beszélők egyre nagyobb biztonsággal való megértése, amennyiben azok a 

célnyelvi normának megfelelő kiejtéssel, a tanuló nyelvi szintjéhez igazított tempóban, 

szükség esetén szüneteket tartva és a lényegi információkat megismételve beszélnek. 

Alapvető stratégiák használata, például az ismeretlen szavak jelentésének kikövetkeztetése a 

szövegösszefüggésből, a nemzetközi vagy más nyelven tanult szavak felhasználása a hangzó 

szöveg megértéséhez, a várható vagy a megjósolható információk keresése. 
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A vizuális elemek (képek, gesztusok, mimika, testbeszéd) felhasználása a szövegértés 

támogatására. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Üzenetek, útbaigazítás, rövid részletek a médiából (például időjárás-jelentés, interjúk, 

riportok), dalok, kisfilmek, rajz- és animációs filmek, történetek, versek, párbeszédek. 

 

 

Fejlesztési egység Szóbeli interakció 

Előzetes tudás 

A2 nyelvi szint, azaz egyszerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt 

beszédfordulatokkal folytatott kommunikáció. Személyes adatokra 

vonatkozó kérdések és válaszok. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Kommunikáció egyszerű és közvetlen információcserét igénylő 

feladatokban számára ismert témákról egyszerű nyelvi eszközökkel, 

begyakorolt beszédfordulatokkal; 

részvétel rövid beszélgetésekben; 

kérdésfeltevés és válaszadás kiszámítható, mindennapi helyzetekben; 

gondolatok és információk cseréje ismerős témákról; 

egyre több kompenzációs stratégia tudatos alkalmazása, hogy 

megértesse magát, illetve megértse beszédpartnerét;  

törekvés a célnyelvi normához közelítő kiejtésre, intonációra és 

beszédtempóra. 

A fejlesztés tartalma 

Kapcsolatok létesítése: üdvözlés, elköszönés, bemutatkozás, mások bemutatása. 

Beszélgetés kezdeményezése, fenntartása és befejezése egyszerű módon. 

A mindennapi élet gyakran előforduló feladatainak megoldása (például utazás, útbaigazítás, 

szállás, étkezés, vásárlás, bank). 

Mindennapos gyakorlati kérdések megvitatása (például barátok meghívása, programok 

szervezése, megvitatása), egyszerű, mindennapi információk megszerzése és továbbadása. 
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Érzések egyszerű kifejezése, köszönetnyilvánítás, egyszerű tanácsok kérése és adása. 

Vélemény egyszerű kifejezése (tetszés és nemtetszés, érdeklődés mások véleménye iránt, 

egyetértés és egyet nem értés) 

Az alapvető kommunikációs szükségletekhez, egyszerű, begyakorolt tranzakciók 

lebonyolításához elegendő szókincs és néhány egyszerű szerkezet helyes használata. 

A leggyakrabban előforduló kötőszavak alkalmazása szócsoportok és egyszerű mondatok 

összekapcsolására. 

A célnyelv tudatos használata a tanórai tevékenységek során a tanárral és a társakkal.  

Lehetőség esetén kapcsolatfelvétel, rövid társalgásban való részvétel célnyelvi beszélőkkel. 

Rákérdezés a meg nem értett kulcsszavakra vagy fordulatokra, ismétlés kérése megértés 

hiányában. 

Metakommunikációs és vizuális eszközök használata a mondanivaló támogatására.  

Vitában való részvétel ismert témakörökben, az elsajátított, vita során használt szófordulatok 

használatával 

Információkérés párbeszédben ismert témakörökben. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Szerepjátékok, társasjátékok, dramatizált jelenetek, rövid társalgás, véleménycsere, 

információcsere, tranzakciós és informális párbeszédek. 

 

Fejlesztési egység Összefüggő beszéd 

Előzetes tudás 
A2, azaz a tanuló bemutatja magát és környezetét egyszerű fordulatokkal 

és mondatokkal. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Rövid, összefüggő beszéd egyre bővülő szókinccsel, egyszerű 

beszédfordulatokkal magáról és közvetlen környezetéről;  

megértetés a szintnek megfelelő témakörökben; 

a célnyelvi normához közelítő kiejtés, intonáció és beszédtempó 

alkalmazása. 
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A fejlesztés tartalma 

Egyre bővülő szókinccsel, egyszerű nyelvi elemekkel megfogalmazott szöveg elmondása 

ismert témákról, felkészülés után. 

Történetmesélés, élménybeszámoló egyszerű nyelvtani szerkezetekkel, mondatfajtákkal. 

A mindennapi környezet (emberek, helyek, család, iskola, állatok), továbbá tervek, szokások, 

napirend és személyes tapasztalatok bemutatása.  

Egyszerű állítások, összehasonlítások, magyarázatok, indoklások megfogalmazása. 

Csoportos előadás vagy prezentáció jegyzetek alapján. 

Önálló vagy csoportban létrehozott alkotás rövid bemutatása és értékelése (például közös 

plakát). 

Az összefüggő beszéd létrehozásakor a begyakorolt nyelvi eszközök használata, ismerős 

helyzetekben ezek egyszerű átrendezése, kibővítése. 

A helyes kiejtés gyakorlása autentikus hangzóanyag segítségével. 

Személyes vélemény összefüggő megfogalmazása, érvek és ellenérvek felsorakoztatása, ismert 

témakörökben 

Egy-egy ismert témakör ismertetése irányító kérdések segítségével. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Rövid történetek, témakifejtés, képleírás, élménybeszámoló, véleménynyilvánítás, bejelentés, 

csoportos előadás vagy prezentáció, projekt bemutatása. 

 

 

Fejlesztési egység Olvasott szöveg értése  

Előzetes tudás 

A2, azaz a tanuló megérti egyszerű leírások, üzenetek, útleírások fő 

gondolatait, alapvető információkat keres nagyon egyszerű 

szövegekben. Tudja, hogy a szövegek címe, megformálása, a hozzá 

tartozó képek segítenek a szöveg megértésében. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési céljai 

Az adott helyzetben fontos konkrét információk megtalálása 

egyszerű, ismerős témákról írt autentikus szövegekben;  
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egyszerű instrukciók megértése, a fontos információk kiszűrése 

egyszerű magánlevelekből, e-mailekből és rövid eseményeket 

tartalmazó szövegekből. 

A fejlesztés tartalma 

Konkrét információk megértése rövid, egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazott, 

mindennapi szövegekben (például hirdetések, prospektusok, étlap, menetrend). 

Lényeges információk megtalálása egyszerű, ismerős témákkal kapcsolatos magánlevelekben, 

e-mailekben, brosúrákban és rövid, eseményeket tartalmazó újságcikkekben. 

A közhasználatú táblák és feliratok megértése utcán, nyilvános helyeken és iskolában. 

A mindennapi életben előforduló egyszerű használati utasítások, instrukciók megértése. 

Közismert témákhoz kapcsolódó konkrét információk keresése honlapokon. 

Egyszerű, rövid történetek, mesék, versek és egyszerűsített célnyelvi irodalmi művek olvasása. 

Alapvető szövegértési stratégiák használata, például a nemzetközi és a más nyelven tanult 

szavak, a várható vagy megjósolható információk keresése, továbbá a logikai, illetve időrendi 

kapcsolatokra utaló szavak felismerése. 

Az autentikus szövegek jellegéből fakadó ismeretlen fordulatok kezelése a szövegben. 

Ismert témához kapcsolódó vélemény, állásfoglalás, érvelés megértése, értékelése (+) (-), 

Események helyes sorrendbe tétele, rekonstruálása 

Interjúk rekonstruálása – kérdések válaszok egymáshoz rendelése 

Szövegrészletek helyes sorrendbe állítása logikai és/vagy szövegtani ismeretek alapján. 

Személyek hozzárendelése egy-egy rövidebb, információs szöveghez, pl. hirdetéshez 

 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Hirdetések, plakátok, nyomtatványok, egyszerű üzenetek, útleírások, képeslapok, feliratok, 

étlapok, menetrendek, egyszerű biztonsági előírások, eseményeket leíró újságcikkek, 

hagyományos és elektronikus magánlevelek, internetes fórumok hozzászólásai, képregények, 

ismeretterjesztő szövegek, egyszerűsített irodalmi szövegek, történetek, versek, dalszövegek. 
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Fejlesztési egység Íráskészség 

Előzetes tudás 
A2, azaz a tanuló minta alapján néhány közismert műfajban nagyon 

egyszerű és rövid, tényközlő szövegeket ír őt érdeklő, ismert témákról. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Összefüggő mondatokat írása a közvetlen környezetével kapcsolatos 

témákról; 

az írás kommunikációs eszközeként történő használata egyszerű 

interakciókban; 

ismerős témákhoz kapcsolódó gondolatok egyszerű kötőszavakkal 

összekapcsolt mondatsorokban, írásban történő kifejezése; 

minta alapján néhány műfajban egyszerű és rövid, tényközlő szövegek 

írása őt érdeklő, ismert témákról. 

A fejlesztés tartalma 

Szavak és rövid, jól olvasható szövegek másolása és diktálás utáni leírása. 

Egyszerű, rövid szövegből vázlat készítése. 

Egyszerű szerkezetű, összefüggő mondatok írása a tanuló közvetlen környezetével kapcsolatos 

témákról, különböző szövegtípusok létrehozása (például leírás, élménybeszámoló, párbeszéd). 

Egyszerű írásos minták követése; aktuális, konkrét és egyszerű tartalmakkal való megtöltésük. 

Formanyomtatvány kitöltése a tanuló és mások alapvető személyes adataival. 

Az írás egyszerű tagolása: rövid bevezetés és lezárás. 

Közvetlen szükségletekhez kapcsolódó témákról rövid, egyszerű feljegyzés, üzenet készítése 

állandósult kifejezések használatával. 

Személyes információt, tényt, véleményt kifejező rövid üzenet, komment írása (például 

internetes fórumon, blogban). 

Egyszerű levél, e-mail írása (például köszönetnyilvánítás, elnézéskérés, információközlés, vagy 

programegyeztetés) a legalapvetőbb szerkezeti és stílusjegyek követésével (például 

megszólítás, elköszönés). 

Rövid, egyszerű önéletrajz írása. 

Hivatalos levél, reklamáció, információ kérés, álláshirdetésre való jelentkezés, motivációs levél 
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írása a korosztályt érintő kérdésekben 

Olvasói vélemény megfogalmazása, érvek, ellenérvek felsorakoztatása a korosztályt érintő 

témákban. 

Magánvélemény és általánosított vélemény megfogalmazása ismert témakörben 

Kreatív, önkifejező műfajokkal való kísérletezés (például vers, rap, rigmus, dalszöveg, rövid 

jelenet írása, illetve átírása). 

Kész szövegekből hasznos fordulatok kiemelése és saját írásában való alkalmazása. 

A mondanivaló közvetítése egyéb vizuális eszközökkel (például nyilazás, kiemelés, 

központozás, internetes/SMS rövidítés, emotikon, rajz, ábra, térkép, kép). 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Hagyományos és elektronikus nyomtatványok, listák, hagyományos és elektronikus 

képeslapok, poszterszövegek, képaláírások, üzenetek, SMS-ek/MMS-ek, levelek, e-mailek 

vagy internes profilok, üzenetek, internetes bejegyzések, instrukciók, történetek, elbeszélések, 

mesék, leírások, versek, rapszövegek, rigmusok, dalszövegek, jelenetek. 

 

A továbbhaladás feltételei 

A2+ szintű nyelvtudás.  

A tanuló képes egyszerű hangzó szövegekből kiszűrni a lényeget és néhány konkrét 

információt. 

Képes megérteni és értékelni az ismert témakörökhöz kapcsolódó véleményt 

Részt tud venni nagyon rövid beszélgetésekben, képes feltenni és megválaszolni kérdéseket 

kiszámítható, mindennapi helyzetekben, képes gondolatokat és információt cserélni ismerős 

témákról. 

Képes információt kérni és a kapott információra reagálni ismert témakörben. 

Képes ismerős témakörökben rövid összefüggő szóbeli megnyilatkozásra egyszerű, 

begyakorolt mondatszerkezetek, betanult fordulatok, alapvető szókincs segítségével.  

Képes ismert témakörben összefüggő, szóbeli megnyilatkozásra irányító kérdések részletes 

megválaszolásával. 

Megért ismerős témákról írt rövid szövegeket, megtalálja a szükséges információkat egyszerű 

szövegekben, különböző szövegtípusokban.  



NÉMET NYELV 5 ÉVFOLYAMOS HELYI TANTERVE 

 

Megérti, képes rekonstruálni, helyes sorrendbe tenni a korosztálynak megfelelő, ismert témájú 

szöveget. 

Összefüggő mondatokat, rövid tényközlő szöveget ír hétköznapi, őt érintő témákról minta 

alapján. 

Képes egyszerű, információ kérő, hivatalos levelet megfogalmazni. 

Képes véleményt megfogalmazni a korosztályt érintő, általános kérdésekben. 

 

Kommunikációs szándékok 

 

Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok 

 

megszólítás  Verzeihung,….  

bemutatás  Ich möchte Ihnen  XY. vorstellen. 

telefonálásnál harmadik személy utáni 

érdeklődés 

Könnte ich bitte ….. sprechen?  Ich rufe ihn. Soll er Sie 

zurückrufen? 

hivatalos levélben megszólítás és 

elbúcsúzás 

Sehr geehrte(r)…. Sehr geehrte Damen und Herren, 

Mit freundlichen Grüßen… 

engedélykérés és arra reagálás Gestatten Sie bitte …. 

köszönet és arra reagálás Ich bedanke mich bei Ihnen für… 

bocsánatkérés és arra reagálás Verzeihung! Macht nichts! 

gratuláció, jókívánságok és arra reagálás Ich gratuliere Ihnen/dir zu… 

 

Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok 

 

sajnálkozás Es tut mir Leid! 

öröm Ich freue mich, dass…/  

elégedettség, elégedetlenség Es ist prima, dass.. Schade, dass… 

csodálkozás Das wundert mich. Das kann doch nicht wahr sein!  

bánat Schade, dass… 

bosszúság Das ärgert mich. 
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Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok 

 

véleménynyilvánítás Meiner Meinung nach… Ich bin der Meinung, dass… 

egyetértés, egyet nem értés Ja, das stimmt! Nein, du hast nicht Recht!  

érdeklődés, érdektelenség Ich interessiere mich für … (nicht). 

tetszés, nem tetszés Das finde ich gut / blöd! / Das gefällt mir (nicht)! 

akarat, kívánság, képesség, szükségesség, 

lehetőség, kötelezettség 

Ich habe den Wunsch…..  

ígéret, szándék, terv Ich mache das schon! Ich habe vor… 

dicséret, kritika, ellenvetés Im Gegensatz dazu…  ,  … dagegen… 

érdeklődés értékítélet, kívánság, 

preferencia iránt 

Wünschen Sie bitte…? Was kann ich für Sie tun? 

 

Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok 

 

dolgok, személyek megnevezése, leírása Es geht um…  

események leírása Es war einmal… 

információkérés, információadás Könnten Sie mir bitte sagen…? 

igenlő vagy nemleges válasz weder…noch 

tudás, nem tudás Ich weiß (nicht), dass / ob.. 

bizonyosság, bizonytalanság Ich bin mir (nicht) sicher, dass  

ismerés, nem ismerés Soviel ich weiß 

 

A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok 

 

kérés Würden Sie bitte… 
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tiltás, felszólítás Es ist verboten hier zu rauchen. 

segítségkérés és arra reagálás Könnten Sie mir bitte bei … helfen?  

javaslat és arra reagálás Hast du Lust? Hättest du Lust? 

meghívás és arra reagálás Darf ich dich zu…. einladen. Nein, ich habe viel zu tun. 

kínálás és arra reagálás Greifen Sie zu! 

 

Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok 

beszélési szándék jelzése, téma 

bevezetése 

Dabei fällt mir gerade ein,… 

 

Fogalomkörök 

 

Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezései 

Cselekvés, 

történés, létezés 

kifejezése 

   

 jövőidejűség Futur I. Ich werde kommen. 

 személytelenség "es" 

 

sich-Verben 

Es ist kalt. 

Es regnet. 

Ich freue mich. 

  Passiv  Wir werden am Flughafen 

abgeholt. 

 

 

 

Időbeli viszonyok    
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 előidejűség Plusquamperfekt 

bevor, nachdem 

 

Nachdem ich eingepackt hatte, 

rief ich ein Taxi 

Bevor ich ein Taxi rief, … 

Minőségi 

viszonyok 

   

  Was für ein? 

Welcher? 

Das ist eine leichte Aufgabe 

Ich finde den roten Rock 

modisch. 

  Was für? 

(Adjektivdeklination) 

Vergleiche 

Sie hat lange Haare. 

 

Dieses Buch ist besser als… so 

gut wie. 

Das ist am schönsten 

Modalitás felszólítás  Er soll kommen. 

Esetviszonyok névszók a 

mondatban 

Nominativ, Akkusativ, 

Dativ, Genitiv 

Ich zeige den Schülern Bilder. 

Das ist das Foto meiner Freundin. 
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Logikai 

viszonyok 

alárendelések 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

feltételesség 

 

 

szóképzés 

 

Kausalsatz 

Subjektsatz 

Objektsatz 

 

 

 

Temporalsatz 

Finalsatz:um zu/ damit 

 

 

Relativsatz 

Konditionalsatz: 

Indikativ Präsens 

Konjunktiv II. 

Zusammensetzungen 

Verb>Substantiv 

Denn, weil 

Es ist schön, hier zu sein. 

Ich weiß (nicht), dass, (ob)…Ich 

weiß, wo du wohnst. 

Ich habe keine Lust, dich zu 

besuchen. 

Als, wenn, bevor, nachdem, bis, 

während…, 

Ich bleibe hier, um diese Zeitung 

zu lesen/ damit du nicht allein 

bist. 

Die See, an der ich… 

Die Kinder, deren Eltern… 

Wenn ich Zeit habe, wenn ich 

Zeit hätte. 

Sie würde kommen / sie käme, 

wenn 

Haustür 

lesen>Lesen 

Függő beszéd Kijelentés 

 

Kérdés 

 

 

Felszólítás 

 Sie sagte, dass sie heute in die 

Schule geht. 

Er möchte wissen, was du 

darüber meinst. 

Er möchte wissen, ob du 

mitkommst. 

Er sagt, dass sie kommen soll. 
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Szövegösszetartó 

eszközök 

kötőszók, 

 

 

 

 

névmások 

 

 

 

 

darum, deshalb deswegen, 

trotzdem 

weil, als, ob, wenn, dass, 

sowohl…als auch, weder…noch 

dass, 

man, einen, einem 

 

 

 

 

 

Témakörök a 10.évfolyam számára 

 

Személyes vonatkozások, család  
Óraszám:10 

Ismeretek, fejlesztési követelmények Lehetséges kapcsolódási pontok 

A tanuló személye, életrajza, életének fontos 

állomásai.  

Személyes tervek. 

Családi élet, családi kapcsolatok. 

A családi élet mindennapjai, otthoni teendők. 

 

Technika, életvitel és gyakorlat: család és 

háztartás.  

 

Etika: önismeret, ember az időben: 

gyermekkor, ifjúság, felnőttkor, öregkor, 

családi élet. 

 

Ember és társadalom  
Óraszám:15 

Ismeretek, fejlesztési követelmények Lehetséges kapcsolódási pontok 

Emberek külső és belső jellemzése. 

Baráti kör. 

A tizenévesek világa: kapcsolat a 

kortársakkal, felnőttekkel. 

Női és férfi szerepek, ismerkedés, 

házasság,generációk együttélése. 

Etika: társas kapcsolatok, előítélet, 

tolerancia, bizalom, együttérzés; fogyatékkal 

élők, szegények és gazdagok. 
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Ünnepek fontossága, családi és nemzeti 

ünnepek. 

Konfliktusok és kezelésük. 

Udvariassági szokások 

Társadalmi szokások nálunk és a 

célországokban. 

 

Környezetünk 
Óraszám:15 

Ismeretek, fejlesztési követelmények Lehetséges kapcsolódási pontok 

A lakóhely nevezetességei, szolgáltatások, 

szórakozási lehetőségek. 

otthonteremtési lehetőségek,  

Lakáskultúra, építkezés, mobilitás 

Környezetvédelem, környezettudatos élet 

Környezetvédelem a háztartásban 

 Időjárás, éghajlat, klímaváltozás és annak 

következményei, 

 

Technika, életvitel és gyakorlat: 

fenntarthatóság, környezettudatosság otthon 

és a lakókörnyezetben, víz és energia- 

takarékosság, újrahasznosítás. 

Történelem, társadalmi és állampolgári 

ismeretek; hon- és népismeret: lakóhely és 

környék hagyományai, az én falum, az én 

városom. 

Biológia-egészségtan: élőhely, életközösség, 

védett természeti érték, változatos élővilág, 

az időjárás tényezői. 

Földrajz: településtípusok. 

 

Az iskola 
Óraszám:15 

Ismeretek, fejlesztési követelmények Lehetséges kapcsolódási pontok 

Saját iskolájának bemutatása (sajátosságok, 

például. szakmai képzés, tagozat). 

Iskolarendszer  Magyarországon és német 

nyelvterületen 

Az ismeretszerzés különböző módjai. 

A nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe, 

fontossága. 

Az internet szerepe az iskolában, a 

Történelem, társadalmi, és állampolgári 

ismeretek: a tudás fogalmának átalakulása, a 

tanulás technikái, élethosszig tartó tanulás. 

Informatika: digitális tudásbázisok, könyvtári 

információs rendszerek. 
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tanulásban. 

Az iskolai élet tanuláson kívüli eseményei. 

Iskolai hagyományok. 

 

 

A munka világa 
Óraszám:15 

Ismeretek, fejlesztési követelmények Lehetséges kapcsolódási pontok 

Diákmunka, nyári munkavállalás. 

Foglalkozások és a szükséges kompetenciák. 

Pályaválasztás szempontjai 

Továbbtanulás vagy munkába állás.  

Álláskeresés, álláspályázat 

Önéletrajz, állásinterjú. 

Technika, életvitel és gyakorlat: 

pályaorientáció és munka. 

 

Életmód 
Óraszám:15 

Ismeretek, fejlesztési követelmények Lehetséges kapcsolódási pontok 

Az egészséges életmód (a helyes és a 

helytelen táplálkozás, vegetáriánus étkezés 

pro/kontra  

 A testmozgás szerepe az egészség 

megőrzésében,  

Testápolás, „szépségkultusz”. 

Életünk és a stressz. 

Specialitások itthon és német nyelvterületen 

Gyógykezelés (szakorvosnál) 

Természetgyógyászat. 

Életmód nálunk és a célországokban. 

Függőségek (dohányzás, alkohol, internet, 

drog stb.). 

Technika, életvitel és gyakorlat: testi és lelki 

egészség, balesetek megelőzése, egészséges 

ételek. 

Biológia-egészségtan: testrészek, egészséges 

életmód, a betegségek ismérvei, fogyatékkal 

élők, betegségmegelőzés, elsősegély. 

Testnevelés és sport: a rendszeres testedzés 

hatása a szervezetre, relaxáció. 
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Szabadidő, művelődés, szórakozás 
Óraszám: 40 

Ismeretek, fejlesztési követelmények Lehetséges kapcsolódási pontok 

Szabadidős elfoglaltságok, hobbik. 

Színházi élmény 

Mozi kontra DVD 

Sportolás, tömegsport/versenysport 

Olvasmányélmények: Irodalmi bevezető - 

ajánlott olvasmányok: 

germánok, germán mitológia  

Sturm und Drang: Gedichte von Goethe 

Klassik: Gedichte von Goethe und Schiller 

Romantik: Heinrich Heine: Gedichte,  

Märchen der Gebrüder Grimm 

H. Böll: Die ungezählte Geliebte 

Az infokommunikáció szerepe a 

mindennapokban. 

Kulturális és sportélet nálunk és a 

célországokban. 

Földrajz: más népek kultúrái. 

 

Testnevelés és sport: példaképek szerepe, 

sportágak jellemzői. 

Magyar nyelv és irodalom: rövid epikai, lírai, 

drámai művek olvasása, a reklám és a 

popzene új szóbeli költészete. 

 

 

 

 

 

Informatika: e-könyvek, médiatudatosság. 

 

 

Utazás, turizmus 
Óraszám:15 

Ismeretek, fejlesztési követelmények Lehetséges kapcsolódási pontok 

Légiközlekedés kontra szárazföldi közl. 

Aktív kontra passzív nyaralás 

Utazási előkészületek, egy utazás 

megtervezése, megszervezése. 

Szálláslehetőségek (camping, ifjúsági szállás, 

szálloda, bérelt lakás vagy ház, lakáscsere, 

WG stb.).  

Turisztikai célpontok. 

Technika, életvitel és gyakorlat: közlekedési 

ismeretek, közlekedésbiztonság, 

fenntarthatóság, környezettudatosság a 

közlekedésben. 

 

 

 

Földrajz: a kulturális élet földrajzi alapjai, 

nyelvek és vallások, egyes meghatározó 

jellegű országok turisztikai jellemzői. 
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Tudomány és technika 
Óraszám:15 

Ismeretek, fejlesztési követelmények Lehetséges kapcsolódási pontok 

Népszerű tudományok, ismeretterjesztés. 

A technikai eszközök szerepe a mindennapi 

életben. 

Az internet szerepe a magánéletben, a 

tanulásban és a munkában. 

 

Történelem, társadalmi és állampolgári 

ismeretek; fizika: tudománytörténeti 

jelentőségű felfedezések, találmányok. 

Informatika: számítógépen keresztül való 

kapcsolattartás, információ keresése, az 

informatikai eszközöket alkalmazó média 

megismerése, az elterjedt 

infokommunikációs eszközök előnyeinek és 

kockázatainak megismerése, a netikett 

alapjainak megismerése, élőszóval kísért 

bemutatók és felhasználható eszközeik. 

 

Gazdaság és pénzügyek 
Óraszám:15 

Ismeretek, fejlesztési követelmények Lehetséges kapcsolódási pontok 

A pénz szerepe a mindennapokban. 

Vásárlás, szolgáltatások  

Internet-vásárlás veszélyei 

Hitel, eladósodás, adósságcsapda,  

Fogyasztás, reklámok. 

Technika, életvitel és gyakorlat: család és 

háztartás, tudatos vásárlás, pénzügyi 

ismeretek. 

Történelem, társadalmi és állampolgári 

ismeretek: a jövedelem szerepe a családban, 

kiadás, bevétel, megtakarítás, hitel rezsi, 

zsebpénz. 

 

A fennmaradó 10 órában aktuális témákkal foglalkozunk, készülünk a német nyelvű 

karácsonyi előadásra, dalokat, rövid verseket tanulunk, nyelvi játékokat játszunk. 

 

Fejlesztési egység Hallott szöveg értése 

Előzetes tudás 

B1, azaz a tanuló már megért lényeges információkat, amelyek olyan 

ismert témákhoz kapcsolódnak, mint pl. a munka, az iskola, a 

szabadidő. 

Ki tudja szűrni a fontos információkat azokból a rádió- és 

tévéadásokból, amelyek aktuális eseményekről vagy érdeklődési 
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körének megfelelő témáról szólnak. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A köznapi és tanulmányi életben elhangzó beszédek megértése, ha 

lassúbb beszédtempóban akcentus nélkül beszélnek. 

Konkrét és elvont témájú üzenetek megértése, amelyek a mindennapi 

élet, illetve a tanulmányi munka során előfordulhatnak. 

Az egyszerűbb érvelés követése, amennyiben a téma teljesen ismerős, 

és a beszéd menete jól követhető. 

Az anyanyelvű beszélők közötti társalgás lényegének követése. 

 

A fejlesztés tartalma 

A normális beszédtempójú és erős akcentus nélküli köznyelvi beszéd és tanulmányokkal 

kapcsolatos előadás főbb pontjainak megértése. 

Konkrét témájú, a mindennapi és a tanulmányi munka során előforduló standard dialektusú 

bejelentések és üzenetek megértése. 

Rádiós dokumentumműsor és egyéb felvett vagy közvetített hanganyagok megértése standard 

dialektus esetén. 

Konkrét témájú hírműsorok, dokumentumfilmek, televíziós műsorok, színdarabok, 

beszélgetőműsorok megértése. 

Egyszerűbb érvelés megértése ismerős téma esetén. 

Anyanyelvű beszélők közötti társalgás lényegének megértése. 

A szövegértési stratégiák alkalmazása, pl. szöveghallgatáskor a főbb pontok keresése. 

A megértés ellenőrzése kontextuális jelek segítségével. 

 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások  

Viták, dalok, viccek, reklámok, közlemények, párbeszédek, üzenetek, bejelentések 

(pályaudvaron, repülőtéren stb.), televíziós és rádiós hírek, beszélgetőműsorok, színdarabok, 

dokumentumfilmek, hangfelvételek, rögzített telefonos szövegek (pl. üzenetrögzítő, 

információs szolgálatok), telefonbeszélgetések, tanulmányokkal kapcsolatos előadások, 

prezentációk, beszélgetések, riportok, élő interjúk, visszaemlékezések, filmelőzetesek, filmek, 

anyanyelvűek közti társalgás. 
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Fejlesztési cél Szóbeli interakció 

Előzetes tudás 

B1, azaz a tanuló elboldogul a legtöbb olyan helyzetben, amely külföldi 

utazás során adódik. 

Előkészület nélkül részt tud venni a személyes jellegű vagy érdeklődési 

körének megfelelő, ismert vagy mindennapi témáról folytatott 

társalgásban (pl. család, szabadidő, munka, utazás, aktuális 

események).  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Folyékony nyelvhasználat általános és tanulmányokkal kapcsolatos 

témák szűkebb körében. 

Gondolatok, vélemény és érvek, valamint az érzelmek különböző 

fokozatainak tömör kifejezése. 

Hatékony részvétel a mindennapi és a tanulás során előforduló 

vitahelyzetekben. 

Alkalmazkodás a kommunikációs helyzethez stílusban, 

regiszterhasználatban. 

 

A fejlesztés tartalma 

Társalgásban való részvétel mindennapi, tanulmányi, iskolai vagy szabadidővel kapcsolatos 

témák körében. 

Gondolatok, problémák felvetése, megvitatása, teendők meghatározása, alternatív javaslatok 

értékelése mindennapi és általános érdeklődésre számot tartó témák esetén. 

A tanulmányokhoz, érdeklődési körhöz kapcsolódó beszélgetésben való aktív részvétel, 

információcsere, nézetek kifejtése, indoklása, rákérdezés mások nézeteire, reagálás azokra. 

Elbeszélés, újságcikk, előadás, eszmecsere, interjú összefoglalása, véleménynyilvánítás, a 

témával kapcsolatos kérdések megválaszolása. 

Vitákban saját érvek rövid indoklása, bizonyítása példákkal. 

A partner érveinek felismerése, elfogadása vagy meggyőző cáfolata. 

Közös munka során a részletes utasítások megbízható megértése, megbeszélése, a partner 

véleményének kikérése. 

Hatékony részvétel interjúban, folyamatos kezdeményezés, gondolatok kifejtése, 
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tapasztalatokról való beszámolás, saját kérdések megfogalmazása. 

Ismerős és általános témáról beszélgetés kezdeményezése, fenntartása, a szó átvétele, átadása, 

mások bevonása, a beszélgetés lezárása, egymás kölcsönös megértésének elősegítése. 

Beszélgetésben elhangzottak összefoglalása, a lényeg kiemelése, a megértés ellenőrzése, 

félreérthető megfogalmazások javítása, körülírás, szinonimák használata. 

Ismerős témában a beszélgetés menetének terelése, a megértés megerősítése, mások bevonása 

a beszélgetésbe.  

Természetes, jó nyelvhelyességgel való kommunikáció a körülményeknek megfelelő 

stílusban. 

Mondanivaló helyzethez és körülményekhez igazítása, gondolatok közötti viszonyok pontos, 

hatékony jelzése. 

A legtöbb általános témában jó szókincs, rugalmas használat, lexikai pontosság. 

Viszonylag magas szintű grammatikai biztonság, értelemzavaró hibák nélkül. 

Általában tiszta, természetes kiejtés és hanglejtés. 

 

 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások. 

Személyes és telefonos társalgás, megbeszélés, eszmecsere, tranzakciós és informális 

párbeszéd, utasítás, interjú, vita, szerep eljátszása. 

 

 

 

 

Fejlesztési egység Összefüggő beszéd 

Előzetes tudás 

B1, azaz a tanuló már el tudja mesélni egyszerű mondatokkal 

élményeit, álmait, reményeit, céljait. 

Röviden meg tudja magyarázni és indokolni a véleményét. 

El tud mondani eseményeket, történeteket, tartalmat, és véleményt tud 

nyilvánítani ezekről. 
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A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

 Leírás és bemutatás, előadás tartása az érdeklődési körhöz és a 

tanulmányokhoz kapcsolódó témák szűkebb skálájában. 

A fontos gondolatok kiemelése, és a mondanivaló alátámasztása 

példákkal, érvekkel. 

Annak megtervezése, hogy mit és milyen eszközökkel mondjon. 

 

A fejlesztés tartalma 

Szisztematikusan kifejtett előadás bemutatása, a fontos gondolatok kiemelése. 

Érvek sorba rendezése, főbb pontok megfelelő kiemelése és a gondolatok alátámasztása 

példákkal, érvekkel. 

Tényszerű és irodalmi szövegek összefoglalása, megjegyzések hozzáfűzése. 

A különböző alternatívák előnyeinek és hátrányainak kifejtése. 

Ellentétes nézetek és a főbb gondolatok megvitatása. 

Egy film vagy színdarab cselekményének és az események sorozatának összefoglalása. 

Mondanivaló megtervezése, beszéd eszközeinek kiválasztása. 

Ismerős szituációkban folyékony és könnyed nyelvhasználat. 

Aktuális témával kapcsolatos nézőpontok elmagyarázása. 

Jellegzetes hibák feljegyzése, és a beszéd tudatos ellenőrzése a hibák alapján. 

 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: 

Leírások, képleírások, témakifejtés, elbeszélő szöveg, érveléssor, előadások, prezentációk 

(önállóan vagy segédanyagok, instrukciók alapján), projektek bemutatása, párbeszéd és 

társalgás, nyilvános viták és eszmecserék, telefonbeszélgetés, szerep eljátszása, versek, 

rapszövegek. 
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Fejlesztési egység Olvasott szöveg értése 

Előzetes tudás 

B1, azaz a tanuló képes a főként standard nyelven megírt, 

tevékenységéhez, tanulásához kapcsolódó szövegek megértésére. 

Magánlevélben megérti az események, érzelmek és kívánságok leírását. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanulóérdeklődési köréhez kapcsolódó rövidebb szövegek elolvasása 

és megértése. 

Egyszerűbb szövegek gyors átolvasása, a lényeges részletek 

megtalálása. 

Önálló olvasás, az olvasási stílus és sebesség változtatása a különböző 

szövegeknek és céloknak megfelelően. 

 

A fejlesztés tartalma 

Az érdeklődési köréhez és tanulmányaihoz kapcsolódó levelezés, hírek, cikkek elolvasása és a 

lényeg megértése. 

Különböző tantárgyakkal kapcsolatos cikkek megértése esetenként szótár használatával. 

A megfelelő források szelektív használata. 

Témák széles körében hírek, cikkek és beszámolók tartalmának és fontosságának gyors 

meghatározása és annak eldöntése, hogy érdemes-e a szöveget alaposabban is tanulmányozni. 

Széles körű szókincs kialakítása. 

Ismeretlen kifejezések, fordulatok kezelése, a jelentés szövegkörnyezetből, 

szövegösszefüggésből való kikövetkeztetésével. 

Online és hagyományos, egy- és kétnyelvű szótárak használata. 

 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: 

Utasítások, instrukciók (pl. feliratok, használati utasítások), tájékoztató szövegek (pl. hirdetés, 

reklám, menetrend, prospektus, műsorfüzet), tájékoztató táblák, utcai és filmfeliratok, 

játékszabályok, hagyományos és elektronikus levelek, újságcikkek (pl. hír, beszámoló, riport), 

internetes honlapok, internetes fórumok hozzászólásai, ismeretterjesztő szövegek, 

képregények, tantárgyakkal kapcsolatos szövegek, cikkek, publicisztikai írások, tantárgyakkal 

kapcsolatos forrásirodalom, beszámolók, viccek, elbeszélő szövegek, modern szépirodalmi 

szövegek. 
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Fejlesztési egység Írás 

Előzetes tudás 

B1, azaz a tanuló tud egyszerű, folyamatos szöveget alkotni ismerős, 

érdeklődési köréhez kapcsolódó témákról. 

Be tud számolni élményeiről és benyomásairól. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Világos, lényegre törő szövegek írása némely érdeklődési körrel és 

tanulmányokkal kapcsolatos témakörben és műfajban. 

Érveik, gondolatok és vélemény kifejtése elvontabb jellegű témákról is. 

Tudakozódással és problémák magyarázatával kapcsolatos üzenetek 

feljegyzése. 

 

 

A fejlesztés tartalma 

Világos, részletes szövegek írása számos témakörben. 

Több forrásból származó adatok és érvek összegzése és értékelése, a fontos gondolatok 

érthető közlése. 

Tudakozódással és problémák magyarázatával kapcsolatos üzenetek, információt közlő 

feljegyzések/üzenetek írása a mindennapi életében szerepet játszó embereknek. 

Hírek, nézetek hatékony kifejtése, reagálás mások nézeteire. 

Esszé, beszámoló, riport, film-, könyv-, színdarab-ismertető írása. 

Megjegyzések megfogalmazása a levelezőpartner híreivel és nézeteivel kapcsolatban. 

Gondolatokról és problémamegoldásokról értékelés készítése. 

Részletes leírás készítése valóságos vagy képzelt eseményekről és élményekről. 

Érvelés rendezett kifejtése egy bizonyos nézőpont mellett vagy ellen, a különböző alternatívák 

előnyeinek és hátrányainak kifejtése. 

Levelek, cikkek, beszámolók, történetek világos, a szöveg jól definiált tartalmú bekezdésekre 

tagolása, bekezdések szerkesztése, szövegszerkesztés: bevezetés, kifejtés, lezárás. 

Kötőszavak, kifejezések hatékony használata a szöveg logikájának megvilágítására és a 

könnyebb megértés támogatására. 

Saját írásmű tudatos ellenőrzése, javítása; a félreértést okozó hibák helyesbítése. 
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A szókincsbeli és szerkezetbeli hiányosságok kompenzálása körülírással és átfogalmazással. 

A mondanivaló alátámasztása vizuális eszközökkel (pl. rajz, ábra, diagram, térkép). 

A nyelvi szintnek megfelelő, felhasználóbarát online és hagyományos szótárak használata. 

 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: 

Hagyományos és elektronikus nyomtatvány, kérdőív, listák, hagyományos és elektronikus 

képeslapok, képaláírások, emlékeztetők írása, jegyzetek készítése, diktált üzenetek leírása, 

SMS-ek/MMS-ek, ügyintézéssel kapcsolatos vagy személyes információt tartalmazó levelezés 

postai levélben, faxon, elektronikusan (pl. tudakozódás, megrendelés, foglalás, 

visszaigazolás), tetszést/nem tetszést kifejező üzenetek, elektronikus informális műfajok, pl. 

blog, fórum, bejegyzések közösségi oldalakon, megállapodások, szerződések, közlemények 

szövegének egyeztetése, cikkek írása magazinok, újságok és hírlevelek számára, cselekvéssort 

tartalmazó instrukciók, történetek, elbeszélések, mesék, jellemzések, leírások, jegyzetek, 

versek, rapszövegek, rigmusok, dalszövegek, rövid jelenetek, paródiák, poszterek készítése. 

 

 

A továbbhaladás 

feltételei 

B2- szintű nyelvtudás. 

A tanuló képes megérteni az egyszerűbb konkrét vagy elvont témájú, 

köznapi vagy tanulmányaihoz kapcsolódó beszélgetések gondolatmenetét. 

Szinte végig aktívan részt vesz az ismerős kontextusokban folyó 

beszélgetésekben, hatékonyan meg tudja indokolni és fenn tudja tartani 

nézeteit. Folyamatosan olyan szintű interakciót tud folytatni anyanyelvű 

beszélővel, hogy az egyik félnek sem megterhelő.  

Világos leírást ad az érdeklődésével kapcsolatos témák szélesebb köréről. 

Ki tudja fejteni egy aktuális témával kapcsolatos álláspontját, és tömören 

el tudja mondani a különböző alternatívák előnyeit és hátrányait. 

Elolvas a jelenkor problémáival kapcsolatos rövidebb cikkeket és 

beszámolókat, amelyeknek szerzői egy adott álláspontot vagy hozzáállást 

képviselnek.  

Több műfajban is képes világos szöveget alkotni különböző 

témakörökben, és ki tudja fejteni a véleményét egy aktuális témáról úgy, 

hogy részletezni tudja a különböző lehetőségekből adódó előnyöket és 

hátrányokat. 
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Kommunikációs szándékok 

 

Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok 

 

telefonálásnál  üzenethagyás Ich möchte eine Nachricht für …hinterlassen.…  

szóbeli üdvözletküldés 

üdvözlet átadása 

Viele Grüße an Petra! 

Richte Petra viele Grüße aus! 

együttérzés és arra reagálás Mein (aufrichtiges)Beileid! Danke. 

 

Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok 

 

hála Ich bin Ihnen dankbar dafür, dass… 

kíváncsiság Ich bin gespannt, ob…   

félelem 
Ich befürchte, dass… 

 

Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok 

 

véleménykérés és arra reagálás, 

véleménynyilvánítás 

/ Sind Sie damit einverstanden, dass…?  Meines 

Wissens 

egyetértés, egyet nem értés, 

kételkedés, kétség 

Da bin ich anderer Meinung.  Ohne Zweifel… 

Ich zweifle daran, dass... auf jeden Fall, du hast mich 

überzeugt 

érdeklődés, érdektelenség Ich interessiere mich für … (nicht).  

tetszés, nem tetszés Ich bin daran (nicht) interessiert.  

ellenvetés Sie haben Recht, aber…,  auf keinen Fall 

ellenvetés visszautasítása, meggyőzés Da bin ich mit Ihnen gar nicht einverstanden. Sie 
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können Recht haben, aber… Ganz im Gegenteil 

akarat, kívánság, képesség, szükségesség, 

lehetőség, bizonytalanság, kötelezettség 

Das könnte vielleicht…, … Es ist notwendig… Die 

Möglichkeit besteht… 

ígéret, szándék, terv Ich mache das schon! / Ich habe die Absicht, …  

érdeklődés értékítélet, preferencia, 

érdeklődési kör iránt 

Was bevorzugen Sie? Haben Sie Interesse für…? Was 

halten Sie von…?  

dicséret, kritika, szemrehányás 
Ich halte … für sehr gut.  Du hast mich tief beleidigt. 

Ich an deiner Stelle 

 

Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok 

 

dolgok, személyek megnevezése, leírása Es handelt sich um… Die Geschichte handelt von…. 

igenlő vagy nemleges válasz Sowohl… als auch 

válaszadás elutasítása Leider kann ich Ihre Frage nicht beantworten. 

tudás, nem tudás Keine Ahnung,… 

bizonyosság, bizonytalanság Ich vermute,… Ich nehme an, dass…, Ich bin davon 

überzeugt, dass 

emlékezés, nem emlékezés 
Ich erinnere mich (nicht) daran, dass, … 

 

 

A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok 

 

kérés Darf/Dürfte ich Sie bitten,… 

javaslat és arra reagálás Ich schlage vor, dass… 

találkozó megbeszélése Können wir einen Termin festlegen? 

reklamálás Entschuldigung, ich habe ein Problem… 

tanácskérés, tanácsadás Was schlägst du vor? Ich rate,… / Ich schlage vor…, 
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entweder…oder,  je…desto 

segítség felajánlása és arra reagálás Kann ich Ihnen helfen/ behilflich sein? Ja, das wäre 

nett. Danke, das geht schon. 

ajánlat és arra reagálás, 

figyelemfelhívás 

Darf ich Ihnen ….. anbieten?Ich nehme Ihr Angebot 

gerne an. 

Ich möchte Sie darauf aufmerksam machen, dass…  

 

Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok 

 

félbeszakítás Darf ich Sie kurz unterbrechen? 

megerősítés Halten wir fest,…., Das ist durchaus möglich. Am 

besten… 

körülírás Was verstehen Sie darunter? Sie wollen, dass 

példa megnevezése Ein Beispiel dafür ist… 

témaváltás, beszélgetés lezárása Könnten wir jetzt noch darüber reden, ? Können wir ein 

anderes mal vielleicht hier fortsetzen?  

 

Fogalomkörök 

 

Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezései 

Cselekvés, történés, 

létezés kifejezése 

    

 személytelenség es Es ist das erste Mal, dass... 

Es geht um .../ Es dauert lange 

bis... 

Es ist schön,… 

 

 műveltetés lassen (Präsens, 

Präteritum) 

Wir lassen/ließen unser Auto 

reparieren. 
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  Passiv mit Modalverb 

(Präsens)  

Passiv (Präteritum) 

Funktionsverbgefüge 

Sie müssen abgeholt werden. 

Sie mussten abgeholt werden. 

Ich nehme etwas in Anspruch. 

Man nimmt auf die Kinder 

Rücksicht… 

 

Térbeli viszonyok     

 irányok, 

helymeghatározás 

Präpositionen mit dem 

Akkusativ 

entlang 

 

Präpositionen mit dem 

Dativ 

gegenüber 

Gehen Sie den Fluß entlang! 

 

 

 

 

 

Die Post ist unserer Schule 

gegenüber. 

 

Minőségi 

viszonyok 

    

  Apposition Der Mann mit der Brille 

Ludwig der Erste 

 

  Wer? Der Bekannte / mein Bekannter, 

der Arme, die Arme 
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Modalitás  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perfekt 

 

 

haben+zu+Infinitiv 

 

sein+zu+Infinitiv 

 

brauchen+zu+Infinitiv 

 

lässt sich 

Ich habe das Fenster nicht 

schließen wollen 

 

Du hast dafür selber zu sorgen. 

 

Die Aufgabe ist leicht zu lösen. 

 

Jetzt brauchst du mir nicht zu 

helfen. 

Die Aufgabe läßt sich leicht lösen. 

 

Esetviszonyok  Genitiv   
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Logikai viszonyok feltételesség 

óhajtó mondatok 

 

melléknévi 

igeneves 

szerkezetek 

 

 

szóképzés 

 

 

 

Partizip Präsens, Partizip 

Perfekt - 

Partizipialattribut 

 

 

Zusammensetzungen 

Verb>Substantiv 

Suffixe -heit, -keit 

-ung 

Präfixe Ge-,Ur-,Un- 

 

Wenn ich doch/nur…. hätte! 

Hätte ich doch/nur…! 

lachend, spielend…. 

gekocht, geschrieben… 

das spielende Kind, das gelesene 

Buch 

 

Haustür 

lesen>Lesen 

Schönheit, Fertigkeit 

Vorstellung 

Geschwister, 

Urgrossvater,Unglück 

 

Szövegösszetartó 

eszközök 

kötőszók, 

 

 

 

névmások 

 

 

 

 

obwohl / als ob / als wenn/als 

anstatt dass/ anstatt zu+Infinitiv 

ohne dass/ ohne zu+Infinitiv 

das, 

jeder, keiner, 

einander,  

derselbe 

einer, welcher, 

 

 

A szókincs fejlesztésével párhuzamosan gondot fordítunk az ige- és melléknévi vonzatok 

elsajátítására. 
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Témakörök a 11. évfolyam számára 

 

Személyes vonatkozások, család  
Óraszám:10 

Ismeretek, fejlesztési követelmények Lehetséges kapcsolódási pontok 

A tanuló személye, életrajza, életének fontos 

állomásai.  

Személyes tervek. 

Családi élet, párválasztás, jegyesség, 

házasság, gyermekvállalás, 

nagycsalád/karrier, az ideális partner, ideális 

kapcsolat 

 

Technika, életvitel és gyakorlat: család és 

háztartás.  

 

Etika: családi élet. 

 

Ember és társadalom  
Óraszám:15 

Ismeretek, fejlesztési követelmények Lehetséges kapcsolódási pontok 

Fiatalok problémái, 

Konfliktusok és kezelésük mediáció. 

Fogyatékos és hátrányos helyzetű emberek 

helyzete 

Udvariassági szokások 

Társadalmi szokások nálunk és a 

célországokban. 

Etika: társas kapcsolatok, előítélet, 

tolerancia, bizalom, együttérzés; fogyatékkal 

élők, szegények és gazdagok. 

 

Környezetünk 
Óraszám:15 

Ismeretek, fejlesztési követelmények Lehetséges kapcsolódási pontok 

A lakóhely nevezetességei, szolgáltatások, 

szórakozási lehetőségek. 

A fiatalok otthonteremtési lehetőségei itthon 

és a célországokban, ill. az EU-ban 

Az Európai Unió,  

Technika, életvitel és gyakorlat: 

fenntarthatóság, környezettudatosság otthon 

és a lakókörnyezetben, víz és energia- 

takarékosság, újrahasznosítás. 
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Környezetvédelem, megújuló 

energiaforrások 

 

Az iskola 
Óraszám:15 

Ismeretek, fejlesztési követelmények Lehetséges kapcsolódási pontok 

Pályaválasztás, esélyek, lehetőségek, vágyak, 

továbbtanulás itthon és külföldön,  

pályázati lehetőségek 

Az ismeretszerzés különböző módjai. 

A nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe, 

fontossága. 

Az internet szerepe az iskolában, a 

tanulásban. 

Történelem, társadalmi, és állampolgári 

ismeretek: a tudás fogalmának átalakulása, a 

tanulás technikái, élethosszig tartó tanulás. 

Informatika: digitális tudásbázisok, könyvtári 

információs rendszerek. 

 

 

A munka világa 
Óraszám:15 

Ismeretek, fejlesztési követelmények Lehetséges kapcsolódási pontok 

Pályaválasztás szempontjai 

Továbbtanulás vagy munkába állás.  

Álláskeresés, álláspályázat 

Önéletrajz, állásinterjú 

 

Globalizáció a munka világában, hoffice, 

szolgáltatások 

Technika, életvitel és gyakorlat: 

pályaorientáció és munka. 

 

Életmód 
Óraszám:15 

Ismeretek, fejlesztési követelmények Lehetséges kapcsolódási pontok 

Testi és lelki egyensúly,  

A harmonikus élet értékként való tisztelete, 

Technika, életvitel és gyakorlat: testi és lelki 

egészség, balesetek megelőzése, egészséges 

ételek. 
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Felkészülés az önálló életre 

 

Fogyatékossággal élők iránti elfogadó és 

segítőkész magatartás 

Káros szenvedélyek, függőségek, 

Fertőző betegségek, Aids  és a betegség 

megelőzése 

Testnevelés és sport: a rendszeres testedzés 

hatása a szervezetre, relaxáció. 

Biológia-egészségtan: egészséges életmód, a 

betegségek ismérvei, fogyatékkal élők, 

betegségmegelőzés, elsősegély. 

 

 

Szabadidő, művelődés, szórakozás 
Óraszám: 40 

Ismeretek, fejlesztési követelmények Lehetséges kapcsolódási pontok 

Szabadidős elfoglaltságok, hobbik. 

Színházi/mozi/olvasásélmény 

Televízió kontra olvasás 

Olvasás kontra számítógép 

Sportolás, extrémsportok 

Olvasmányélmények: Irodalmi bevezető - 

ajánlott olvasmányok: 

Mark Twain: Die deutsche Sprache 

A legrégibb német irodalmi emlékek: 

Hildebrandslied,,  Merseburger 

Zaubersprüche 

Der Minnesang - Walther von der 

Vogelweide 

Die Heldendichtung - Das Nibelungenlied 

Eine Ballade von Schiller 

H. Böll: Anekdote zur Senkung der 

Arbeitsmoral 

Tájékozódás a célországok történelméről 

modulrendszerben.  

Földrajz: más népek kultúrái. 

 

Testnevelés és sport: példaképek szerepe, 

sportágak jellemzői. 

Magyar nyelv és irodalom: rövid epikai, lírai, 

drámai művek olvasása, a reklám és a 

popzene új szóbeli költészete 

 

 

Történelem: az egyes irodalmi művek 

keletkezésének történelmi időszaka 



NÉMET NYELV 5 ÉVFOLYAMOS HELYI TANTERVE 

 

 

 

Utazás, turizmus 
Óraszám:15 

Ismeretek, fejlesztési követelmények Lehetséges kapcsolódási pontok 

A fiatalok utazási szokásai 

Társasutazás/egyéni utazás 

Megváltozott utazási szokásaink a globalizált 

világban 

Mobilitás 

Turisztikai célpontok. 

Technika, életvitel és gyakorlat: közlekedési 

ismeretek, közlekedésbiztonság, 

fenntarthatóság, környezettudatosság a 

közlekedésben. 

 

 

 

Földrajz: a kulturális élet földrajzi alapjai, 

nyelvek és vallások, egyes meghatározó 

jellegű országok turisztikai jellemzői. 

 

Tudomány és technika 
Óraszám:15 

Ismeretek, fejlesztési követelmények Lehetséges kapcsolódási pontok 

Népszerű tudományok, ismeretterjesztés. 

Tudományos és technikai újdonságok 

megismerése bármely tudományos területen, 

modulrendszerben 

Aktuális témák 

Történelem, társadalmi és állampolgári 

ismeretek; fizika: tudománytörténeti 

jelentőségű felfedezések, találmányok. 

Informatika: számítógépen keresztül való 

kapcsolattartás, információ keresése, az 

informatikai eszközöket alkalmazó média 

megismerése, az elterjedt 

infokommunikációs eszközök előnyeinek és 

kockázatainak megismerése, a netikett 

alapjainak megismerése, élőszóval kísért 

bemutatók és felhasználható eszközeik. 

 

Gazdaság és pénzügyek 
Óraszám:15 

Ismeretek, fejlesztési követelmények Lehetséges kapcsolódási pontok 

A pénz szerepe a munkavállalásban, emberi 

kapcsolatokban 

Vásárlás kis boltokban, szupermarketben 

Fogyasztás, reklámok és hatásaik 

Technika, életvitel és gyakorlat: család és 

háztartás, tudatos vásárlás, pénzügyi 

ismeretek. 

Történelem, társadalmi és állampolgári 

ismeretek: a jövedelem szerepe a családban, 
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Kikerülés az adósságcsapdából kiadás, bevétel, megtakarítás, hitel rezsi, 

zsebpénz. 

 

A fennmaradó 10 órában aktuális témákkal foglalkozunk, készülünk a német nyelvű 

karácsonyi előadásra, dalokat, rövid verseket tanulunk, nyelvi játékokat játszunk. 

Fejlesztési egység Hallott szöveg értése 

Előzetes tudás 

B2-, azaz a tanuló már megért köznapi és tanulmányi életben elhangzó 

beszédeket, de csak lassúbb beszédtempó esetén, és ha akcentus nélkül 

beszélnek. 

Megért olyan konkrét és elvont témájú üzeneteket, amelyek a 

mindennapi élet, illetve a tanulmányi munka során adódhatnak. 

Az egyszerűbb érveléseket követni tudja, amennyiben a téma teljesen 

ismerős, és a beszéd menete nem túl gyors. 

Követni tudja az anyanyelvű beszélők közötti társalgás lényegét.  

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A köznapi és tanulmányi életben elhangzó hosszú beszédek megértése, 

ha normális beszédtempóban erős akcentus nélkül beszélnek. 

Konkrét és elvont témájú üzenetek megértése, amelyek a mindennapi 

élet, illetve a tanulmányi munka során előfordulhatnak. 

Az összetettebb érvelés követése, amennyiben a téma viszonylag 

ismerős, és a beszéd menete jól követhető. 

Az anyanyelvű beszélők közötti társalgás viszonylag könnyed 

követése. 

Az érettségi vizsga követelményeiben meghatározott szövegek 

általános és részinformációinak megértése.  

A fejlesztés tartalma 

A mindennapi társalgásban és a tanulás során elhangzó összetett álláspontok lényegének 

megértése. 

A normális beszédtempójú és erős akcentus nélküli köznyelvi beszéd és tanulmányokkal 

kapcsolatos előadás főbb pontjainak megértése. 

Konkrét és elvont témájú, a mindennapi és a tanulmányi munka során előforduló standard 

dialektusú bejelentések és üzenetek megértése. 

Rádiós dokumentumműsor és egyéb felvett vagy közvetített hanganyagok megértése standard 
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dialektus esetén. 

Konkrét és elvont témájú hírműsorok, dokumentumfilmek, televíziós műsorok, színdarabok, 

beszélgetőműsorok megértése. 

Részletes, összetett érvelés megértése ismerős téma esetén. 

Anyanyelvű beszélők közötti társalgás viszonylag könnyed követése. 

A beszélő hangulatának, hangszínének, nézeteinek és attitűdjeinek megértése. 

A szövegértési stratégiák alkalmazása, pl. szöveghallgatáskor a főbb pontok keresése. 

A megértés ellenőrzése kontextuális jelek segítségével. 

Felkészülés mindezek alkalmazására az érettségi vizsga feladatainak megoldása során. 

 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások  

Közlemények, párbeszédek, üzenetek, bejelentések (pályaudvaron, repülőtéren stb.), televíziós 

és rádiós hírek, beszélgetőműsorok, színdarabok, dokumentumfilmek, hangfelvételek, 

rögzített telefonos szövegek (pl. üzenetrögzítő, információs szolgálatok), 

telefonbeszélgetések, tanulmányokkal kapcsolatos előadások, prezentációk, beszélgetések, 

riportok, élő interjúk, filmek, anyanyelvűek közti társalgás. 

 

 

Fejlesztési cél Szóbeli interakció 

Előzetes tudás 

B2-, azaz a tanuló folyékonyan használja a nyelvet általános és 

tanulmányokkal kapcsolatos témák szűkebb körében. 

Gondolatait, véleményét és érveit, valamint az érzelmek különböző 

fokozatait képes kifejezni. 

Részt tud venni a mindennapi és a tanulás során előforduló 

vitahelyzetekben. 

Alkalmazkodik a kommunikációs helyzethez stílusban, 

regiszterhasználatban. 

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Folyékony, helyes és hatékony nyelvhasználat általános és 

tanulmányokkal kapcsolatos témák széles körében. 

Gondolatok, vélemény és érvek, valamint az érzelmek különböző 
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fokozatainak pontos kifejezése. 

Hatékony részvétel a mindennapi és a tanulás során előforduló 

vitahelyzetekben. 

Alkalmazkodás a kommunikációs helyzethez stílusban, 

regiszterhasználatban. 

Az érettségi részletes követelményeiben megadott témakörökben és 

kommunikációs helyzetekben zökkenőmentes kommunikáció 

kezdeményezése, fenntartása és lezárása vizuális és verbális 

segédanyagok alapján. 

A fejlesztés tartalma 

Társalgásban való részvétel mindennapi, tanulmányi, iskolai vagy szabadidővel kapcsolatos 

témák körében. 

Érzelmek különböző fokozatainak árnyalt kifejezése, események, élmények személyes 

jelentőségének kifejezése. 

Gondolatok, problémák felvetése, megvitatása, teendők meghatározása, alternatív javaslatok 

értékelése mindennapi és általános érdeklődésre számot tartó témák esetén. 

A tanulmányokhoz, érdeklődési körhöz kapcsolódó beszélgetésben való aktív részvétel, 

információcsere, nézetek kifejtése, indoklása, rákérdezés mások nézeteire, reagálás azokra. 

Elbeszélés, újságcikk, előadás, eszmecsere, interjú vagy dokumentumfilm összefoglalása, 

véleménynyilvánítás, a témával kapcsolatos kérdések megválaszolása. 

Vitákban saját érvek pontos, meggyőző indoklása, bizonyítása példákkal. 

A partner érveinek felismerése, elfogadása vagy meggyőző cáfolata, ellenérvek pontos 

megfogalmazása, indoklása és példákkal való bizonyítása. 

Közös munka során a részletes utasítások megbízható megértése, megbeszélése, a partner 

véleményének kikérése. 

Szolgáltatások kapcsán felmerülő nézeteltérések megvitatása és hatékony megoldása. 

Összetett információ és tanács megértése és cseréje. 

Több forrásból származó információk és érvek összegzése, bemutatása, megvitatása. 

Hatékony részvétel interjúban, folyamatos kezdeményezés, gondolatok kifejtése, 

tapasztalatokról való beszámolás, saját kérdések megfogalmazása. 

Anyanyelvű beszélők között zajló élénk eszmecsere megértése és bekapcsolódás a 
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beszélgetésbe. 

Ismerős és általános témáról beszélgetés kezdeményezése, fenntartása, a szó átvétele, átadása, 

mások bevonása, a beszélgetés lezárása, egymás kölcsönös megértésének elősegítése. 

Beszélgetésben elhangzottak összefoglalása, a lényeg kiemelése, a megértés ellenőrzése, 

félreérthető megfogalmazások javítása, körülírás, szinonimák használata. 

A kommunikációs eszközök széles körének alkalmazása. 

A kommunikációs távolság felmérése, az általános udvariassági szabályok ismerete és 

alkalmazása. 

Állítások és közbeszólások kommentálása, ezáltal az eszmecsere kibontakozásának 

elősegítése. 

Ismerős témában a beszélgetés menetének terelése, a megértés megerősítése, mások bevonása 

a beszélgetésbe.  

Természetes, jó nyelvhelyességgel való kommunikáció a körülményeknek megfelelő 

stílusban. 

Mondanivaló helyzethez és körülményekhez igazítása, gondolatok közötti viszonyok pontos, 

hatékony jelzése. 

A legtöbb általános témában jó szókincs, rugalmas használat, lexikai pontosság. 

Állandósult szókapcsolatok használata azért, hogy időt nyerjen és megtartsa a szót, amíg 

megfogalmazza mondanivalóját. 

Viszonylag magas szintű grammatikai biztonság, értelemzavaró hibák nélkül. 

Meglehetősen egyenletes beszédtempó, időnkénti habozással. 

Tiszta, természetes kiejtés és hanglejtés. 

Felkészülés mindezek alkalmazására az érettségi vizsga feladatainak megoldása során. 

A szóbeli interaktív vizsgához szükséges kommunikációs stratégiák. 

 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások. 

Személyes és telefonos társalgás, megbeszélés, eszmecsere, tranzakciós és informális 

párbeszéd, utasítás, interjú, vita, szerep eljátszása. 
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Fejlesztési egység Összefüggő beszéd 

Előzetes tudás 

B2-, azaz a tanuló az érdeklődési körhöz és a tanulmányokhoz 

kapcsolódó témák szűkebb körében el tud végezni leírást, bemutatást,  

és előadást. 

A fontos gondolatokat kiemeli, és a mondanivalóját alátámasztja 

példákkal, érvekkel. 

Megtervezi, hogy mit és milyen eszközökkel mondjon. 

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Világos, szisztematikusan kifejtett leírás és bemutatás, előadás tartása 

az érdeklődési körhöz és a tanulmányokhoz kapcsolódó témák széles 

skálájában. 

A fontos gondolatok megfelelő kiemelése, és a mondanivaló 

alátámasztása példákkal, érvekkel. 

Annak megtervezése, hogy mit és milyen eszközökkel mondjon, 

valamint a hallgatóságra tett hatás figyelembe vétele. 

Képesség természetes módon eltérni egy előre elkészített szövegtől. 

Az érettségi vizsga részletes követelményeiben megadott 

témakörökben és kommunikációs helyzetekben önálló megnyilatkozás, 

témakifejtés (gondolatok, vélemény) vizuális és verbális segédanyagok 

alapján. 

A fejlesztés tartalma 

Szisztematikusan kifejtett előadás bemutatása, a fontos gondolatok kiemelése. 

Érvek sorba rendezése, főbb pontok megfelelő kiemelése és a gondolatok alátámasztása 

példákkal, érvekkel. 

Tényszerű és irodalmi szövegek összefoglalása, megjegyzések hozzáfűzése. 

Világos, folyékony, rögtönzött, a hallgatóság számára egyértelmű bejelentések kifejezése a 

legtöbb általános témában. 

A különböző alternatívák előnyeinek és hátrányainak kifejtése. 

Ellentétes nézetek és a főbb gondolatok megvitatása. 

Egy film vagy színdarab cselekményének és az események sorozatának összefoglalása. 

Kivonatok készítése olyan hírműsorokból, interjúkból vagy dokumentumfilmekből, amelyek 
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véleményeket, érveket és eszmecserét tartalmaznak. 

Mondanivaló megtervezése, beszéd eszközeinek kiválasztása. 

Ismerős szituációkban folyékony és könnyed nyelvhasználat. 

Hallgatóságra tett hatás figyelembevétele. 

Aktuális témával kapcsolatos nézőpontok elmagyarázása. 

Szókincsbeli és szerkezetbeli hiányosságok, valamint botlások és hibák kompenzálása és 

kijavítása körülírással és átfogalmazással. 

Jellegzetes hibák feljegyzése, és a beszéd tudatos ellenőrzése a hibák alapján. 

Természetes eltérés az előre elkészített szövegtől, reagálás a hallgatóság által felvetett 

szempontokra, a prezentációt követő kérdések megválaszolása. 

Mindezeknek a szóbeli érettségi vizsgán történő alkalmazására való felkészülés. 

 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: 

Leírások, képleírások, témakifejtés, elbeszélő szöveg, érveléssor, előadások, prezentációk 

(önállóan vagy segédanyagok, instrukciók alapján), projektek bemutatása, párbeszéd és 

társalgás, nyilvános viták és eszmecserék, telefonbeszélgetés, szerep eljátszása, versek, 

rapszövegek. 

 

 

Fejlesztési egység Olvasott szöveg értése 

Előzetes tudás 

B2- azaz a tanuló képes a főként érdeklődési köréhez kapcsolódó 

rövidebb szövegek megértésére. 

Egyszerűbb szövegeket gyorsan átolvasás, a lényeges részleteket 

megtalálja. 

Önállóan olvas, valamint a különböző szövegeknek és céloknak 

megfelelően képes az olvasási stílus és sebesség változtatására.  

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanuló érdeklődési köréhez kapcsolódó szövegek elolvasása és 

megértése. 

Hosszú és összetett szövegeket gyorsan átolvasása, a lényeges részletek 
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megtalálása. 

Önálló olvasás, az olvasási stílus és sebesség változtatása a különböző 

szövegeknek és céloknak megfelelően. 

Bonyolultabb és hosszabb szövegekben is az író álláspontjának, 

nézőpontjának megértése. 

Az érettségi vizsga követelményeiben leírt szövegek fontos általános és 

részinformációinak megértése. 

A fejlesztés tartalma 

Az érdeklődési köréhez és tanulmányaihoz kapcsolódó levelezés, hírek, cikkek elolvasása és a 

lényeg megértése. 

Érdeklődésével és tanulmányaival kapcsolatos hosszú, összetett utasítások, feltételek és 

figyelmeztetések megértése. 

Különböző tantárgyakkal kapcsolatos cikkek megértése esetenként szótár használatával. 

Az önálló olvasás fejlesztése, olvasási stílus és sebesség változtatása a különböző 

szövegeknek és céloknak megfelelően. 

A megfelelő források szelektív használata. 

Témák széles körében hírek, cikkek és beszámolók tartalmának és fontosságának gyors 

meghatározása és annak eldöntése, hogy érdemes-e a szöveget alaposabban is tanulmányozni. 

Az író álláspontjának, nézőpontjának megértése napjaink problémáival foglalkozó cikkekben 

és beszámolókban. 

Széles körű szókincs kialakítása. 

Ismeretlen kifejezések, fordulatok kezelése, a jelentés szövegkörnyezetből, 

szövegösszefüggésből való kikövetkeztetésével. 

Online és hagyományos, egy- és kétnyelvű szótárak használata. 

Kortárs irodalmi prózai szövegek megértése.  

Felkészülés mindezek alkalmazására az érettségi vizsga feladatainak megoldása során. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: 

Utasítások, instrukciók (pl. feliratok, használati utasítások), tájékoztató szövegek (pl. hirdetés, 

reklám, menetrend, prospektus, műsorfüzet), tájékoztató táblák, utcai és filmfeliratok, 

játékszabályok, hagyományos és elektronikus levelek, újságcikkek (pl. hír, beszámoló, riport), 

internetes honlapok, internetes fórumok hozzászólásai, ismeretterjesztő szövegek, 
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képregények, tantárgyakkal kapcsolatos szövegek, cikkek, publicisztikai írások, tantárgyakkal 

kapcsolatos forrásirodalom, beszámolók, elbeszélő szövegek, modern szépirodalmi szövegek. 

 

 

Fejlesztési egység Írás 

Előzetes tudás 

B2-, azaz a tanuló tud világos, lényegre törő szövegeket írni némely 

érdeklődési körrel és tanulmányokkal kapcsolatos témakörben és 

műfajban. 

Érveit, gondolatait és véleményét képes kifejteni elvontabb jellegű 

témákról is. 

Tudakozódással és problémák magyarázatával kapcsolatos üzeneteket 

feljegyez. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Világos, részletes szövegek írása érdeklődési körrel és tanulmányokkal 

kapcsolatos számos témakörben és műfajban. 

Érveik gondolatok és vélemény kifejtése elvont témákról is. 

Tudakozódással és problémák magyarázatával kapcsolatos üzenetek 

feljegyzése. 

Az adott műfaj hagyományainak követése. 

Jártasság az érettségi íráskészséget mérő feladatainak megoldásában és 

az értékelésükre használt kritériumok alkalmazásában. 

A fejlesztés tartalma 

Világos, részletes szövegek írása számos témakörben. 

Több forrásból származó adatok és érvek összegzése és értékelése, a fontos gondolatok 

érthető közlése. 

Tudakozódással és problémák magyarázatával kapcsolatos üzenetek, információt közlő 

feljegyzések/üzenetek írása a mindennapi életében szerepet játszó embereknek. 

Hírek, nézetek hatékony kifejtése, reagálás mások nézeteire. 

Esszé, beszámoló, riport, film-, könyv-, színdarab-ismertető írása. 

A különböző érzelmi fokozatok kifejezése, továbbá az események és élmények személyes 

jelentőségének kiemelése levelezésben. 
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Megjegyzések megfogalmazása a levelezőpartner híreivel és nézeteivel kapcsolatban. 

Kreatív, önkifejező műfajokkal való kísérletezés, pl. vers, elbeszélés, történet írása, illetve 

átírása. 

Gondolatokról és problémamegoldásokról értékelés készítése. 

Részletes leírás készítése valóságos vagy képzelt eseményekről és élményekről. 

Érvelés rendezett kifejtése egy bizonyos nézőpont mellett vagy ellen, a különböző 

alternatívák előnyeinek és hátrányainak kifejtése. 

A lényeges pontok és alátámasztó gondolatok hangsúlyozása, a több forrásból származó 

információk és érvek szintetizálása. 

A gondolatok közötti kapcsolat világos, összefüggő jelölése, az adott műfaj hagyományainak 

követése. 

Levelek, cikkek, beszámolók, történetek világos, a szöveg jól definiált tartalmú bekezdésekre 

tagolása, bekezdések szerkesztése, szövegszerkesztés: bevezetés, kifejtés, lezárás. 

Kötőszavak, kifejezések hatékony használata a szöveg logikájának megvilágítására és a 

könnyebb megértés támogatására. 

Saját írásmű tudatos ellenőrzése, javítása; a félreértést okozó hibák helyesbítése. 

A szókincsbeli és szerkezetbeli hiányosságok kompenzálása körülírással és átfogalmazással. 

A mondanivaló alátámasztása vizuális eszközökkel (pl. rajz, ábra, diagram, térkép). 

Az írásmű stílusának magabiztos megválasztása, a formális, neutrális és informális stílus 

stíluselemeinek alkalmazása. 

A nyelvi szintnek megfelelő, felhasználóbarát online és hagyományos szótárak használata. 

Felkészülés az érettségi íráskészséget mérő feladatainak megoldására, és az értékelésükre 

használt kritériumok megismerése. 

 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: 

Hagyományos és elektronikus nyomtatvány, kérdőív, listák, hagyományos és elektronikus 

képeslapok, képaláírások, emlékeztetők írása, jegyzetek készítése, diktált üzenetek leírása, 

SMS-ek/MMS-ek, ügyintézéssel kapcsolatos vagy személyes információt tartalmazó 

levelezés postai levélben, faxon, elektronikusan (pl. tudakozódás, megrendelés, foglalás, 

visszaigazolás), tetszést/nem tetszést kifejező üzenetek, elektronikus informális műfajok, pl. 

blog, fórum, bejegyzések közösségi oldalakon, megállapodások, szerződések, közlemények 

szövegének egyeztetése, cikkek írása magazinok, újságok és hírlevelek számára, cselekvéssort 
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tartalmazó instrukciók, történetek, elbeszélések, mesék, jellemzések, leírások, jegyzetek, 

versek, rapszövegek, rigmusok, dalszövegek, rövid jelenetek, paródiák, poszterek készítése. 

 

 

A továbbhaladás 

feltételei 

B2 szintű nyelvtudás. 

A tanuló képes megérteni az összetettebb konkrét vagy elvont témájú, 

köznapi vagy tanulmányaihoz kapcsolódó beszélgetések gondolatmenetét. 

Aktívan részt vesz az ismerős kontextusokban folyó beszélgetésekben, 

meg tudja indokolni és fenn tudja tartani nézeteit. Folyamatos és 

természetes módon olyan szintű interakciót tud folytatni anyanyelvű 

beszélővel, hogy az egyik félnek sem megterhelő.  

Világos, részletes leírást ad az érdeklődésével kapcsolatos témák széles 

köréről. Ki tudja fejteni egy aktuális témával kapcsolatos álláspontját, és 

el tudja mondani a különböző alternatívák előnyeit és hátrányait. 

Elolvas a jelenkor problémáival kapcsolatos cikkeket és beszámolókat, 

amelyeknek szerzői egy adott álláspontot vagy hozzáállást képviselnek. 

Megérti a kortárs irodalmi prózai szövegeket. 

Több műfajban is képes világos, részletes szöveget alkotni különböző 

témák széles körében, és ki tudja fejteni a véleményét egy aktuális 

témáról úgy, hogy részletezni tudja a különböző lehetőségekből adódó 

előnyöket és hátrányokat. 

Nyelvtudása megfelel az érettségi vizsga emelt szintjének és 

követelményeinek. 

 

 

Kommunikációs szándékok 

 

Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok 

 

üzenet átadása Ich soll Ihnen ausrichten, dass… 

együttérzés és arra reagálás Mein (aufrichtiges)Beileid! Danke. 



NÉMET NYELV 5 ÉVFOLYAMOS HELYI TANTERVE 

 

 

 

 

Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok 

 

véleménykérés és arra reagálás, 

véleménynyilvánítás 

Mich würde interessieren, was Sie dazu meinen? 

Würden Sie dem zustimmen? 

valaki igazának az elismerése és el nem 

ismerése 

Hundert Prozent Ihrer Meinung. 

egyetértés, egyet nem értés, 

kételkedés, kétség 

Es gibt keinen Zweifel daran, dass…, Das sehe ich 

völlig anders 

érdeklődés, érdektelenség Mich würde interessieren…Was sind die 

Vorteile/Nachteile von…? 

tetszés, nem tetszés Ich übertreibe nicht, wenn ich sage… 

ellenvetés Für mich ich das eher… 

ellenvetés visszautasítása, meggyőzés ausnahmslos, es steht außer Frage, ich bin überzeugt, 

dass 

akarat, kívánság, képesség, szükségesség, 

lehetőség, bizonytalanság, kötelezettség 

 

es sieht danach aus, …vermutlich …, um ehrlich zu 

sein,…erfahrungsgemäß 

érdeklődés értékítélet, kívánság, 

preferencia, érdeklődési kör iránt 

Echt? Das klingt ja spannend. Wie beurteilen Sie ….? 

Es wäre erwünscht… 

dicséret, kritika, szemrehányás 
Wie kommst du darauf, dass…? Was bringt dich auf 

diese Idee?  Du hättest doch früher kommen können. 

Ich halte es für eine Frechheit,… 

 

Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok 
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dolgok, személyek megnevezése, leírása Der Autor behauptet, dass…Der Autor betont/hebt 

vor… 

események leírása Außerdem…, darüber hinaus… 

igenlő vagy nemleges válasz Dafür/dagegen spricht, dass… ,   

bizonyosság, bizonytalanság Ich möchte betonen/unterstreichen, dass 

 

 

A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok 

 

javaslat és arra reagálás Wenn ich du wäre…Wie wäre es, wenn…, 

meghívás és arra reagálás, 

találkozó megbeszélése 

Kannst du kommen? Ja. Nein, es tut mir Leid. 

Können wir einen Termin festlegen? 

segítség felajánlása és arra reagálás, 

megegyezés 

Machen wir doch einen Plan… 

Am besten vereinbaren wir gleich noch… 

 

Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok 

 

visszakérdezés, ismétléskérés Also Sie haben gesagt, dass…, Habe ich dich richtig 

verstanden, dass..,  Wenn ich dich richtig verstanden 

habe,…Bei mir ist angekommen, dass…, Sie wollen, 

dass… 

beszélési szándék jelzése, téma 

bevezetése, félbeszakítás 

Entschuldigung für die Unterbrechung. Tut mir Leid, 

wenn ich Sie kurz unterbreche 

megerősítés Also kurz gesagt,… 

Zusammengefasst lässt sich sagen, dass 

beszélgetés lezárása Dann machen wir es so. 

Mir fällt nichts mehr ein 
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Fogalomkörök 

Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezései 

Cselekvés, 

történés, létezés 

kifejezése 

   

  Passiv mit Modalverb 

(alle Tempora)  

trennbar/untrennbar 

über- 

 

durch- 

 

unter- 

 

um- 

Sie müssen abgeholt werden. 

Sie mussten abgeholt werden. 

 

Das Schiff hat uns übergesetzt. 

Hast du den Text übersetzt? 

Er hat den Text durchgekreuzt. 

Er hat meinen Plan durchkreuzt. 

Er ist dem Direktor unterstellt. 

Ich stelle mich unter. 

Hast du den Tisch umgestellt? 

Sie haben mich umstellt. 

Birtoklás 

kifejezése 

   

  -s Karls brauner Anzug 

In Karls neuem Auto 

Időbeli viszonyok    

 időtartam wie lange? Während des Urlaubs 

Während wir in Urlaub waren… 

Modalitás valószínűség 

szubjektiv 

hozzáállás 

 

Futur II. 

Sollen, müssen, wollen 

 

mögen, können, dürfen 

Er wird angekommen sein. 

Er soll/muss/will krank gewesen 

sein. 

Das mag/könnte/dürfte sein. 
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Esetviszonyok névszók a 

mondatban 

Präpositionen mit dem 

Genitiv 

während, trotz, infolge, statt, 

wegen, aufgrund 

Logikai 

viszonyok 

feltételesség 

 

 

 

 

szóképzés 

Konditionalsatz:  

  Der verkappte  

  Nebensatz  

  Konjunktiv II.  

 

mit Suffixen –lich, 

-bar, -los, -ig 

 

Ohne Präfixe und 

Suffixe 

 

Hätte ich Zeit, dann/so... 

 

 

 

ärztlich, essbar, zahllos, hungrig 

 

 

Fluss, Flug… 

Függő beszéd  Konjunktiv I. Er sagt, er habe geschlafen. 

    

 

A szókincs fejlesztésével párhuzamosan gondot fordítunk az ige- és melléknévi vonzatok 

elsajátítására. 

 

Témakörök a 12. évfolyam számára 

 

Személyes vonatkozások, család  
Óraszám:8 

Ismeretek, fejlesztési követelmények Lehetséges kapcsolódási pontok 

A tanuló személye, életrajza, életének fontos 

állomásai. 

Személyes tervek. 

Családi élet, harmonikus 

együttélés/konfliktusok a családban 

Technika, életvitel és gyakorlat: család és 

háztartás.  

 

Etika: önismeret, ember az időben: 

gyermekkor, ifjúság, felnőttkor, öregkor, 

családi élet. 
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Válás, csonka család 

Megváltozott családmodell 

 

 

Ember és társadalom  
Óraszám:6 

Ismeretek, fejlesztési követelmények Lehetséges kapcsolódási pontok 

Női és férfi szerepek,  

Konfliktusok és kezelésük, mediáció 

Előítéletek és azok feloldása 

Társadalmi szokások nálunk és a 

célországokban. 

Etika: társas kapcsolatok, előítélet, 

tolerancia, bizalom, együttérzés; fogyatékkal 

élők, szegények és gazdagok. 

 

Környezetünk 
Óraszám:9 

Ismeretek, fejlesztési követelmények Lehetséges kapcsolódási pontok 

 

Önálló otthon kontra „Hotel Mama” 

 

Mobilitás itthon és külföldön 

 

Európai Unió, tagságunkból adódó jogok és 

kötelességek 

 

Környezetvédelem 

 

Ökológiai lábnyom 

Technika, életvitel és gyakorlat: 

fenntarthatóság, környezettudatosság otthon 

és a lakókörnyezetben, víz és energia- 

takarékosság, újrahasznosítás. 

Történelem, társadalmi és állampolgári 

ismeretek; hon- és népismeret: Európai uniós 

ismeretek 

 

 

Az iskola 
Óraszám:7 

Ismeretek, fejlesztési követelmények Lehetséges kapcsolódási pontok 

Pályázati anyag készítése , állásinterjú 

 

 

Iskolarendszerek összehasonlítása 

 

 

Történelem, társadalmi, és állampolgári 

ismeretek: a tudás fogalmának átalakulása, a 

tanulás technikái, élethosszig tartó tanulás. 

Informatika: digitális tudásbázisok, könyvtári 

információs rendszerek. 
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A munka világa 
Óraszám:7 

Ismeretek, fejlesztési követelmények Lehetséges kapcsolódási pontok 

Pályaválasztás, továbbtanulás vagy munkába 

állás.  

Aktualitások, felvételi rendszer itthon és 

külföldön 

Technika, életvitel és gyakorlat: 

pályaorientáció és munka. 

 

Életmód 
Óraszám:7 

Ismeretek, fejlesztési követelmények Lehetséges kapcsolódási pontok 

Az egészséges életmód (a helyes és a 

helytelen táplálkozás, táplálkozási 

betegségek és azok megelőzése) 

Függőségek és azok megelőzése, 

gyógykezelése 

A sport szerepe a betegségek megelőzésében 

Harmónia kontra stressz 

Alternatív gyógyászat 

Életmód nálunk és a célországokban. 

 

Technika, életvitel és gyakorlat: testi és lelki 

egészség, balesetek megelőzése, egészséges 

ételek. 

Biológia-egészségtan: testrészek, egészséges 

életmód, a betegségek ismérvei, fogyatékkal 

élők, betegségmegelőzés, elsősegély. 

Testnevelés és sport: a rendszeres testedzés 

hatása a szervezetre, relaxáció. 

 

Szabadidő, művelődés, szórakozás 
Óraszám:20 

Ismeretek, fejlesztési követelmények Lehetséges kapcsolódási pontok 

Szabadidős elfoglaltságok, hobbik. 

Színház, mozi, koncert, kiállítás stb. 

Olvasás, rádió, tévé, számítógép, internet. 

Ismerkedés a német irodalommal - ajánlott 

olvasmányok: 

Th. Mann: Mario und der Zauberer 

Földrajz: más népek kultúrái. 

Magyar nyelv és irodalom: rövid epikai, lírai, 

drámai művek olvasása, a reklám és a 

popzene új szóbeli költészete. 

Informatika: e-könyvek, médiatudatosság. 

Vizuális kultúra: művészi alkotások leírása, 

értelmezése. 
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Fr. Dürrenmatt: Der Richter und sein Henker 

Gedichte von R. Maria Rilke,  B. Brecht,  

Tájékozódás a célország(ok) történelméről 

modulrendszerben 

Képzőművészetek és zeneművészet 

 

 

Utazás, turizmus 
Óraszám:5 

Ismeretek, fejlesztési követelmények Lehetséges kapcsolódási pontok 

A közlekedés eszközei, lehetőségei, a 

tömegközlekedés, a kerékpáros közlekedés. 

Nyaralás itthon, illetve külföldön. 

Utazási előkészületek, egy utazás 

megtervezése, megszervezése. 

Az egyéni és a társas utazás előnyei és 

hátrányai. 

Szálláslehetőségek (camping, ifjúsági szállás, 

szálloda, bérelt lakás vagy ház, lakáscsere 

stb.).  

Turisztikai célpontok. 

Technika, életvitel és gyakorlat: közlekedési 

ismeretek, közlekedésbiztonság, 

fenntarthatóság, környezettudatosság a 

közlekedésben. 

Földrajz: a kulturális élet földrajzi alapjai, 

nyelvek és vallások, egyes meghatározó 

jellegű országok turisztikai jellemzői. 

 

Tudomány és technika 
Óraszám:7 

Ismeretek, fejlesztési követelmények Lehetséges kapcsolódási pontok 

Népszerű tudományok, ismeretterjesztés. 

A technikai eszközök szerepe a mindennapi 

életben. 

Az internet szerepe a magánéletben, a 

tanulásban és a munkában. 

 

Történelem, társadalmi és állampolgári 

ismeretek; fizika: tudománytörténeti 

jelentőségű felfedezések, találmányok. 

Informatika: számítógépen keresztül való 

kapcsolattartás, információ keresése, az 

informatikai eszközöket alkalmazó média 

megismerése, az elterjedt 

infokommunikációs eszközök előnyeinek és 

kockázatainak megismerése, a netikett 

alapjainak megismerése, élőszóval kísért 
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bemutatók és felhasználható eszközeik. 

 

Gazdaság és pénzügyek 
Óraszám:5 

Ismeretek, fejlesztési követelmények Lehetséges kapcsolódási pontok 

Családi gazdálkodás. 

Zsebpénz. 

A pénz szerepe a mindennapokban. 

Vásárlás, szolgáltatások (például posta, 

bank). 

Fogyasztás, reklámok. 

Technika, életvitel és gyakorlat: család és 

háztartás, tudatos vásárlás, pénzügyi 

ismeretek. 

Történelem, társadalmi és állampolgári 

ismeretek: a jövedelem szerepe a családban, 

kiadás, bevétel, megtakarítás, hitel rezsi, 

zsebpénz. 

 

A fennmaradó 9 órában aktuális témákkal foglalkozunk, készülünk a német nyelvű karácsonyi 

előadásra, dalokat, rövid verseket tanulunk, nyelvi játékokat játszunk. 

 

Fejlesztési egység Hallott szöveg értése 

Előzetes tudás B2 szintű nyelvtudás, azaz a tanuló már megért köznapi és          

tanulmányi életben elhangzó hosszú beszédeket, normális beszédtempó 

esetén, és ha erős akcentus nélkül beszélnek.  

 

Megért olyan konkrét és elvont témájú üzeneteket, amelyek a mindennapi 

élet, illetve a tanulmányi munka során adódhatnak. 

Az összetettebb érveléseket követni tudja, amennyiben a téma viszonylag 

ismerős, és a beszéd menete jól követhető. 

Viszonylag könnyedén követni tudja az anyanyelvű beszélők közötti 

társalgás lényegét.  

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Összetett, elvont témájú előadás megértése akkor is, ha a téma nem vág 

közvetlenül a tanuló érdeklődési körébe, vagy nem kapcsolódik szorosan a 

tananyaghoz. 

Hallott szöveg megértése akkor is, ha a kulcsszavak egy része ismeretlen. 

Kulcsszavak jelentésének kikövetkeztetése a szövegkörnyezetből, egy 

számára kevéssé ismert nyelvi regiszter esetében is, vagy ha a beszélőnek 

a standártól eltérő a kiejtése. 
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Lényeges információk kiszűrése egy szövegből, akkor is, ha azokat rossz 

technikai körülmények között hallja, akkor is ha háttérzaj van (pl. a 

hangosbemondó információi repülőtéren, pályaudvaron, 

bevásárlóközpontban, stb.) 

Dalszövegek önálló megértése. 

A rádióadások nagy részének megértése, akkor is, ha a beszélők nem a 

standard nyelvet beszélik, akkor is, ha háttérzaj van. 

Igényes filmek megértése, akkor is, ha a szereplők argóban beszélnek. 

A fejlesztés tartalma 

A mindennapi társalgásban és a tanulás során elhangzó összetett álláspontok lényegének 

megértése.  

 

A gyorsabb beszédtempójú köznyelvi beszéd és tanulmányokkal kapcsolatos előadás minden 

részletének megértése. 

Konkrét és elvont témájú, a mindennapi és a tanulmányi munka során előforduló bejelentések 

és üzenetek megértése. 

Rádiós dokumentumműsor és egyéb felvett vagy közvetített hanganyagok megértése.  

Konkrét és elvont témájú hírműsorok, dokumentumfilmek, televíziós műsorok, színdarabok, 

beszélgetőműsorok megértése. 

Részletes, összetett érvelés megértése ismerős és ismeretlen téma esetén. 

Anyanyelvű beszélők közötti társalgás könnyed követése. 

A beszélő hangulatának, hangszínének, nézeteinek és attitűdjeinek megértése. 

Tévéhírek, ismeretterjesztő filmek megértése, ismeretlen nyelvi elemek jelentésének a 

szövegösszefüggésből való kikövetkeztetése, fontos és specifikus információk kiemelése. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások  

Közlemények, párbeszédek, üzenetek, bejelentések (pályaudvaron, repülőtéren stb.), televíziós 

és rádiós hírek, beszélgetőműsorok, színdarabok, dokumentumfilmek, hangfelvételek, rögzített 

telefonos szövegek (pl. üzenetrögzítő, információs szolgálatok), telefonbeszélgetések, 

tanulmányokkal kapcsolatos előadások, prezentációk, beszélgetések, riportok, élő interjúk, 

filmek, anyanyelvűek közti társalgás. 
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Fejlesztési cél Szóbeli interakció 

Előzetes tudás B2 szintű nyelvtudás, azaz a tanuló folyékonyan, helyesen és hatékonyan 

használja a nyelvet általános és tanulmányokkal kapcsolatos témák széles 

körében. 

 

Gondolatait, véleményét és érveit, valamint az érzelmek különböző 

fokozatait képes pontosan kifejezni. 

Hatékonyan részt tud venni a mindennapi és a tanulás során előforduló 

vitahelyzetekben. 

Alkalmazkodik a kommunikációs helyzethez stílusban, 

regiszterhasználatban. 

 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Annak elérése, hogy a spontán és folyamatos kommunikációt 

a társalgás egész időtartama alatt ne zavarják félreértések, 

a beszélgetés során egyik fél sem érezzen feszültséget 

vagy kényelmetlenséget. 

A közbevetett megjegyzések megfelelő lereagálása spontán 

válaszokkal. 

Kapcsolódás a partner által felvetett témákhoz, aktív részvétel 

összetett téma megvitatásában is. 

 A tanuló szükségleteinek, kívánságainak, szándékainak, 

tapasztalatainak, véleményének, érzéseinek választékos 

kifejezése a nyelvi tevékenység színtereinek ( 

magánszféra, közszféra, a társadalom, a szakma vagy a 

képzés)  leginkább megfelelő formában.  

A beszélgetés stílusának, mélységének befolyásolása. 

 

A fejlesztés tartalma 

Társalgásban való részvétel mindennapi, tanulmányi, és tudományos témák körében. 

 

Érzelmek különböző fokozatainak árnyalt kifejezése, események, élmények személyes 

jelentőségének kifejezése. 

Gondolatok, problémák felvetése, megvitatása, teendők meghatározása, alternatív javaslatok 

értékelése. 
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Összetett témákról szóló beszélgetésben való aktív részvétel, információcsere, nézetek 

kifejtése, indoklása, rákérdezés mások nézeteire, reagálás azokra. 

Elbeszélés, regény, újságcikk, előadás, eszmecsere, interjú vagy igényes film összefoglalása, 

véleménynyilvánítás, a témával kapcsolatos kérdések megválaszolása. 

Vitákban saját érvek pontos, meggyőző indoklása, bizonyítása példákkal. 

A partner érveinek felismerése, elfogadása vagy meggyőző cáfolata, ellenérvek pontos 

megfogalmazása, indoklása és példákkal való bizonyítása. 

Közös munka során a részletes utasítások megbízható megértése, megbeszélése, a partner 

véleményének kikérése. 

Szolgáltatások kapcsán felmerülő nézeteltérések megvitatása és hatékony megoldása. 

Összetett információ és tanács megértése és cseréje. 

Több forrásból származó információk és érvek összegzése, bemutatása, megvitatása. 

Hatékony részvétel interjúban, folyamatos kezdeményezés, gondolatok kifejtése, 

tapasztalatokról való beszámolás, saját kérdések megfogalmazása. 

Anyanyelvű beszélők között zajló élénk eszmecsere teljes megértése és bekapcsolódás a 

beszélgetésbe. 

Ismerős és elvont, szakmai témáról beszélgetés kezdeményezése, fenntartása, a szó átvétele, 

átadása, mások bevonása, a beszélgetés lezárása, egymás kölcsönös megértésének elősegítése. 

Beszélgetésben elhangzottak összefoglalása, a lényeg kiemelése, a megértés ellenőrzése, 

félreérthető megfogalmazások javítása, körülírás, szinonimák használata. 

A kommunikációs eszközök széles körének alkalmazása. 

A kommunikációs távolság felmérése, az általános udvariassági szabályok ismerete és 

alkalmazása. 

Állítások és közbeszólások kommentálása, ezáltal az eszmecsere kibontakozásának 

elősegítése. 

Ismerős és ismeretlen témában a beszélgetés menetének terelése, a megértés megerősítése, 

mások bevonása a beszélgetésbe.  

Természetes, jó nyelvhelyességgel való kommunikáció a körülményeknek megfelelő 

stílusban. 

Mondanivaló helyzethez és körülményekhez igazítása, gondolatok közötti viszonyok pontos, 

hatékony jelzése. 

Összetett témában is jó szókincs, rugalmas használat, lexikai pontosság. 

Állandósult szókapcsolatok használata azért, hogy időt nyerjen és megtartsa a szót, amíg 

megfogalmazza mondanivalóját. 
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Magas szintű grammatikai biztonság, értelemzavaró hibák nélkül. 

Egyenletes beszédtempó. 

Tiszta, természetes kiejtés és hanglejtés. 

A C1-es szóbeli interaktív vizsgához szükséges kommunikációs stratégiák. 

 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások. 

Személyes és telefonos társalgás, megbeszélés, eszmecsere, tranzakciós és informális 

párbeszéd, utasítás, interjú, vita, szerep eljátszása. 

 

Fejlesztési 

egység 

Összefüggő beszéd 

Előzetes tudás B2 szintű nyelvtudás, azaz a tanuló az érdeklődési köréhez és a 

tanulmányokhoz kapcsolódó témák széles körében el tud végezni leírást, 

bemutatást és előadást. 

 

A fontos gondolatokat kiemeli, a mondanivalóját alátámasztja példákkal, 

érvekkel. 

Megtervezi, hogy mit és milyen eszközökkel mondjon, figyelembe veszi a 

hallgatóságra tett hatást. 

Képes eltérni egy előre elkészített szövegtől. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Összetett témákról világos, részletes ismertető, beszámoló 

megtartása, megfelelően beépítve a rész témákat, az egyes 

témákat továbbgondolva és megfelelő következtetéseket 

levonva. 

Világos, tervszerűen kialakított leírás és bemutatás előadása, 

megfelelő hangsúlyt fektetve a lényeges kérdésekre és a 

téma kifejtését jól elősegítő részletekre. 

Közérdekű bejelentések úgy, hogy a finomabb 

jelentésárnyalatokat is ki tudja fejezni. 

Egy összetett témáról világos, tervszerűen felépített előadás 

megtartása, kiemelve a lényeges pontokat, valamint a 

mondanivalót megfelelően alátámasztó részleteket. 

Spontán módon eltérés az előre átgondolt szövegtől, a 



NÉMET NYELV 5 ÉVFOLYAMOS HELYI TANTERVE 

 

közönség figyelmének a felkeltése. 

A tanuló gondolatainak könnyed, szórakoztató megjelenítése. 

A fejlesztés tartalma 

Szisztematikusan kifejtett előadás bemutatása, a fontos gondolatok kiemelése. 

Érvek sorba rendezése, főbb pontok megfelelő kiemelése és a gondolatok alátámasztása 

példákkal, érvekkel. 

Tényszerű és irodalmi szövegek összefoglalása, megjegyzések hozzáfűzése. 

Világos, folyékony, rögtönzött, a hallgatóság számára egyértelmű bejelentések kifejezése  

általános és speciális témákban. 

A különböző alternatívák előnyeinek és hátrányainak kifejtése. 

Ellentétes nézetek és a főbb gondolatok megvitatása. 

Egy film vagy színdarab cselekményének és az események sorozatának összefoglalása. 

Kivonatok készítése olyan hírműsorokból, interjúkból vagy dokumentumfilmekből, amelyek 

véleményeket, érveket és eszmecserét tartalmaznak. 

Mondanivaló megtervezése, beszéd eszközeinek kiválasztása. 

Ismerős és ismeretlen szituációkban folyékony és könnyed nyelvhasználat. 

Hallgatóságra tett hatás figyelembevétele. 

Aktuális témával kapcsolatos nézőpontok elmagyarázása. 

Szókincsbeli és szerkezetbeli hiányosságok, valamint botlások és hibák kompenzálása és 

kijavítása körülírással és átfogalmazással. 

Jellegzetes hibák feljegyzése, és a beszéd tudatos ellenőrzése a hibák alapján. 

Természetes eltérés az előre elkészített szövegtől, reagálás a hallgatóság által felvetett 

szempontokra, a prezentációt követő kérdések megválaszolása. 

Mindezeknek a szóbeli felsőfokú nyelvvizsgán történő alkalmazására való felkészülés. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: 

Leírások, képleírások, témakifejtés, elbeszélő szöveg, érveléssor, előadások, prezentációk 

(önállóan vagy segédanyagok, instrukciók alapján), projektek bemutatása, párbeszéd és 

társalgás, nyilvános viták és eszmecserék, telefonbeszélgetés, szerep eljátszása, versek, 

rapszövegek. 
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Fejlesztési egység Olvasott szöveg értése 

Előzetes tudás B2 szintű nyelvtudás, azaz a tanuló képes az érdeklődési köréhez 

kapcsolódó szövegek elolvasására és megértésére.  

 

Hosszú és összetett szövegeket gyorsan átolvas, a lényeges részleteket 

megtalálja. 

Önállóan olvas, valamint a különböző szövegeknek és céloknak 

megfelelően képes az olvasási stílus és sebesség változtatására.  

Bonyolultabb és hosszabb szövegekben is megérti az író álláspontját, 

nézőpontját. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Az anyanyelvi beszélőhöz hasonlóan mindenfajta könnyű, tényközlő és 

megjelenítő szöveg megértése első olvasásra, automatikusan. 

Terjedelemtől függetlenül közepesen nehéz, összetett szövegek tartalmi, 

formai és stiláris sajátosságainak felismerése és értelmezése. 

Megfelelő olvasási stratégiák birtokában önállóan (iskolán kívül) a 

legnehezebb, ismeretlen témáról szóló, gondolatilag és nyelvileg 

bonyolult, hosszú szövegek feldolgozása.  

Viszonylag rövid idő (2-3 hét) alatt egy-egy házi olvasmánynak 

(novellának, regénynek, drámának, tudományos írásnak, tanulmánynak) a 

feldolgozása. 

Az egyes szövegfajták felismerése, s ezek tartalmi és formai 

összefüggéseinek értelmezése. 

Következtetés a szövegek funkciójára, az írói szándékra, az idegen nyelvű 

szövegek anyanyelvétől eltérő kulturális sajátosságaira.  

 

A fejlesztés tartalma 

Az érdeklődési köréhez és tanulmányaihoz kapcsolódó illetve elvont témájú levelezés, hírek, 

cikkek elolvasása és  megértése, a szövegfajták felismerése. 

 

Különböző tantárgyakkal kapcsolatos cikkek megértése, esetenként szótár használatával. 

Az önálló olvasás fejlesztése, olvasási stílus és sebesség változtatása a különböző szövegeknek 

és céloknak megfelelően. 
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A megfelelő források szelektív használata. 

Az író álláspontjának, nézőpontjának megértése napjaink problémáival foglalkozó cikkekben 

és beszámolókban. 

Széles körű szókincs kialakítása. 

Ismeretlen kifejezések, fordulatok kezelése, a jelentés szövegkörnyezetből, 

szövegösszefüggésből való kikövetkeztetésével. 

Online és hagyományos, egy- és kétnyelvű szótárak használata. 

Kortárs irodalmi prózai szövegek megértése és feldolgozása.  

Felkészülés mindezek alkalmazására a C1 szintű  nyelvvizsga feladatainak megoldása során. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: 

Utasítások, instrukciók (pl. feliratok, használati utasítások), tájékoztató szövegek (pl. hirdetés, 

reklám, menetrend, prospektus, műsorfüzet), tájékoztató táblák, utcai és filmfeliratok, 

játékszabályok, hagyományos és elektronikus levelek, újságcikkek (pl. hír, beszámoló, riport), 

internetes honlapok, internetes fórumok hozzászólásai, ismeretterjesztő szövegek, 

képregények, tantárgyakkal kapcsolatos szövegek, cikkek, publicisztikai írások, tantárgyakkal 

kapcsolatos forrásirodalom, beszámolók, elbeszélő szövegek, modern szépirodalmi szövegek. 

 

 

 

Fejlesztési 

egység 

Írás 

Előzetes tudás B2 szintű nyelvtudás, azaz a tanuló tud világos, részletes szövegeket írni 

számos érdeklődési körrel és tanulmányokkal kapcsolatos témakörben és 

műfajban. 

 

Érveit, gondolatait és véleményét képes kifejteni elvontabb jellegű 

témákról is, követve az adott műfaj hagyományit. 

Tudakozódással és problémák magyarázatával kapcsolatos üzeneteket 

feljegyez. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Az esszéírás minden elemének magas szintű és tudatos alkalmazása 

A tanuló gondolatainak, véleményének megfogalmazása anyanyelvi 

szinten, igényes kifejezésekkel, hibátlanul, összefüggően. 

A fent említett kritériumok megvalósítása a következő szövegtípusokban: 

egy hipotézist kifejtő és bizonyító tanulmány, irodalmi elemzés, hivatalos 
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levél, üzleti levél, közéleti szövegek (beszéd, felszólalás). 

 

A fejlesztés tartalma 

Világos, részletes szövegek írása számos témakörben. 

 

Több forrásból származó adatok és érvek összegzése és értékelése, a fontos gondolatok 

érthető közlése. Érvelés rendezett kifejtése egy bizonyos nézőpont mellett vagy ellen, a 

különböző alternatívák előnyeinek és hátrányainak kifejtése. A lényeges pontok és 

alátámasztó gondolatok hangsúlyozása, a több forrásból származó információk és érvek 

szintetizálása. A gondolatok közötti kapcsolat világos, összefüggő jelölése, az adott műfaj 

hagyományainak követése. 

Hírek, nézetek hatékony kifejtése, reagálás mások nézeteire. 

Esszé, beszámoló, riport, film-, könyv-, színdarab-ismertető, felszólalás, beszéd  írása. 

A különböző érzelmi fokozatok kifejezése, továbbá az események és élmények személyes 

jelentőségének kiemelése levelezésben. 

Gondolatokról és problémamegoldásokról értékelés készítése. 

Részletes leírás készítése valóságos vagy képzelt eseményekről és élményekről. 

Levelek, cikkek, beszámolók, történetek világos, a szöveg jól definiált tartalmú bekezdésekre 

tagolása, bekezdések szerkesztése, szövegszerkesztés: bevezetés, kifejtés, lezárás. 

 

Kötőszavak, kifejezések hatékony használata a szöveg logikájának megvilágítására és a 

könnyebb megértés támogatására. 

Saját írásmű tudatos ellenőrzése, javítása; a félreértést okozó hibák helyesbítése. 

A szókincsbeli és szerkezetbeli hiányosságok kompenzálása körülírással és átfogalmazással. 

A mondanivaló alátámasztása vizuális eszközökkel (pl. rajz, ábra, diagram, térkép). 

Az írásmű stílusának magabiztos megválasztása, a formális, neutrális és informális stílus 

stíluselemeinek alkalmazása. 

A nyelvi szintnek megfelelő, felhasználóbarát online és hagyományos szótárak használata. 

Felkészülés a C1 típusú nyelvvizsga íráskészséget mérő feladatainak megoldására, és az 

értékelésükre használt kritériumok megismerése. 

 

 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: 

Hagyományos és elektronikus nyomtatvány, kérdőív, listák, hagyományos és elektronikus 
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képeslapok, képaláírások, emlékeztetők írása, jegyzetek készítése, diktált üzenetek leírása, 

SMS-ek/MMS-ek, ügyintézéssel kapcsolatos vagy személyes információt tartalmazó 

levelezés postai levélben, faxon, elektronikusan (pl. tudakozódás, megrendelés, foglalás, 

visszaigazolás), tetszést/nem tetszést kifejező üzenetek, elektronikus informális műfajok, pl. 

blog, fórum, bejegyzések közösségi oldalakon, megállapodások, szerződések, közlemények 

szövegének egyeztetése, cikkek írása magazinok, újságok és hírlevelek számára, 

cselekvéssort tartalmazó instrukciók, történetek, elbeszélések, mesék, jellemzések, leírások, 

jegyzetek, versek, rapszövegek, rigmusok, dalszövegek, rövid jelenetek, paródiák, poszterek 

készítése. 

 

 

A 

továbbhaladás 

feltételei 

B2+ szintű nyelvtudás. 

 

A tanuló képes megérteni az összetettebb konkrét vagy elvont témájú, 

köznapi vagy tanulmányaihoz kapcsolódó beszélgetések gondolatmenetét 

és apróbb részleteit is. 

A tanuló képes tévéhíreket, ismeretterjesztő filmeket megérteni, ismeretlen 

nyelvi elemek jelentését a szövegösszefüggésből kikövetkeztetni, fontos 

információkat kiemelni. A látott filmmel kapcsolatban információt cserélni, 

megfelelő szókinccsel helyes választ adni a feltett kérdésekre, a látottakat 

összefoglalni. 

Részt tud venni az ismerős és ismeretlen kontextusokban folyó 

beszélgetésekben, meg tudja indokolni és fenn tudja tartani nézeteit. 

Világos, részletes leírást ad összetett témák széles köréről. Szabadon és 

árnyaltan ki tudja fejteni egy aktuális témával kapcsolatos álláspontját, és el 

tudja mondani a különböző alternatívák előnyeit és hátrányait. 

A tanuló képes az önálló kutató munkával megszerzett ismereteit társai 

számára érthetően, folyékonyan és összefüggően, a megfelelő 

előadásmódban és stílusban továbbítani vagy írásban kifejteni. 

A tanuló képes társai előadását megérteni, értékelni, vitában részt venni, 

véleményt cserélni, saját véleményét másokéval összehasonlítani, a nem 

világos, kevésbé érthető részekre rákérdezni, kifejezni kérdéseit, kétségeit 

az adott témával kapcsolatban. 

 Elolvas a jelenkor problémáival kapcsolatos cikkeket és beszámolókat, 

amelyeknek szerzői egy adott álláspontot vagy hozzáállást képviselnek. 

A célnyelven írt összetettebb tanulmányok, publicisztikai vagy irodalmi 

szövegek elolvasása és megértése után képes kiemelni a lényeget, fontos 

információkat. El tudja készíteni az írott anyag logikus vázlatát és 

összefoglalását, szóban és írásban egyaránt. Véleményt alkot az 

olvasottakról. Képes egyetértését vagy ellenvéleményét udvarias formában, 
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véleményét a logika szabályai szerint, példákkal alátámasztva kifejteni. 

Több műfajban is képes világos, részletes, logikusan felépített, érvekkel 

alátámasztott szöveget alkotni különböző témák széles körében, változatos 

nyelvi eszközök felhasználásával, a műfajnak, a témának megfelelő stílust 

követve. Ki tudja fejteni a véleményét egy aktuális témáról úgy, hogy 

részletezni tudja a különböző lehetőségekből adódó előnyöket és 

hátrányokat. 

 

Kommunikációs szándékok és fogalomkörök 

Ld. 11. évfolyam 

Az utolsó két évben a tanultak elmélyítése és rendszerezése történik. 
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Haladó csoport 

A haladó csoportba beiskolázott tanulók német nyelvből szóbeli felvételi vizsgát tesznek, 

amelynek a nyelvi szintje A2/B1- szint. A csoport tudásának homogenizálása érdekében az 

első fél évben átfogó ismétlést végzünk, amely a 9. évfolyam tananyagában értelemszerűen 

megjelenik, de az általános iskolai tantervek / normál tanterv, tagozatos tanterv, két 

tannyelvű, ill. nemzetiségi tanterv/ különbözősége miatt várhatóan a tizedik évfolyamon 

tárgyalt témakörök és tartalmak között is lesz a tanulók egy része számára részben vagy teljes 

egészében tanult anyag. Ilyen esetben célunk a tananyag rendszerezése és elmélyítése. 

Az idegen nyelv-tanítás sajátosságaiból adódóan - a spirális tananyag elrendezés elveit 

követve - egyes témakörök visszatérnek a különböző évfolyamokon. Ez természetesen 

kibővített tartalmat jelent, amelyet egyrészt a tanulók nyelvi szintjének növekedése, másrészt 

a diákok intellektuális fejlődése indokol. 

 

Témakörök a nyelvi előkészítő osztály számára 

 

Személyes vonatkozások, család  
Óraszám:25 

Ismeretek, fejlesztési követelmények Lehetséges kapcsolódási pontok 

A tanuló személye, életrajza, életének fontos 

állomásai.  

Családi élet, születésnapi party 

A családi élet mindennapjai, családi 

tradíciók. 

Oral history – családi történelem. 

Technika, életvitel és gyakorlat: család és 

háztartás.  

 

Etika: önismeret, ember az időben: 

gyermekkor, ifjúság, felnőttkor, öregkor, 

családi élet. 

 

 

 Ember és társadalom  

 

Óraszám:35 

Ismeretek, fejlesztési követelmények Lehetséges kapcsolódási pontok 

Emberek külső és belső jellemzése. 

Baráti kör. 

Ünnepek, családi ünnepek. 

Etika: társas kapcsolatok, előítélet, 

tolerancia, bizalom, együttérzés; fogyatékkal 

élők, szegények és gazdagok. 
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Öltözködés. 

Hasonlóságok és különbségek az emberek 

között, tolerancia (pl. fogyatékkal élők). 

Társadalmi szokások nálunk és a 

célországokban. 

 

Német ország története a II. világháború 

után, a német újraegyesítés. 

 

Politikai berendezkedés a német nyelvű 

országokban.  

 

Német nyelvű népcsoportok 

Magyarországon, magyarok a német nyelvű 

országokban. 

 

 

 

 

 

Földrajz: Természetföldrajz 

 

 

 

Törénelem: A II. vh. utáni német történelem. 

A német újraegyesítés.Magyarországi német 

kisebbség. 

 

 

 Környezetünk 
Óraszám:25 

Ismeretek, fejlesztési követelmények Lehetséges kapcsolódási pontok 

Az otthon, a lakóhely és környéke (a 

lakószoba, a lakás, a ház bemutatása). 

A lakóhely nevezetességei, szolgáltatások, 

szórakozási lehetőségek. 

Növények és állatok a környezetünkben. 

Környezetvédelem a szűkebb környezetünkben. 

Időjárás.  

Technika, életvitel és gyakorlat: 

fenntarthatóság, környezettudatosság otthon 

és a lakókörnyezetben, víz és energia- 

takarékosság, újrahasznosítás. 

Történelem, társadalmi és állampolgári 

ismeretek; hon- és népismeret: lakóhely és 

környék hagyományai, az én falum, az én 

városom. 

Biológia-egészségtan: az időjárás tényezői. 

Földrajz: településtípusok. 

 

 

Az iskola 
Óraszám:25 

Ismeretek, fejlesztési követelmények Lehetséges kapcsolódási pontok 

Saját iskolájának bemutatása, az ideális 

iskola. 
Történelem, társadalmi, és állampolgári 

ismeretek: a tudás fogalmának átalakulása, a 
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Tantárgyak, órarend, érdeklődési kör, tanulmányi 

munka. 

Az ideális órarend. 

A nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe, 

fontossága. Tanulási stratégiák 

Az internet szerepe az iskolában, a 

tanulásban. 

Az iskolai élet tanuláson kívüli eseményei. 

Iskolai hagyományok. 

tanulás technikái, élethosszig tartó tanulás. 

Informatika: digitális tudásbázisok 

 

 

 

A munka világa 
Óraszám:20 

Ismeretek, fejlesztési követelmények Lehetséges kapcsolódási pontok 

Diákmunka, nyári munkavállalás. 

Foglalkozások és a szükséges kompetenciák. 

Pályaválasztási és továbbtanulási esélyek. 

Továbbtanulás vagy munkába állás.  

Önéletrajz, állásinterjú. 

Technika, életvitel és gyakorlat: 

pályaorientáció és munka. 

 

 

Életmód 
Óraszám:20 

Ismeretek, fejlesztési követelmények Lehetséges kapcsolódási pontok 

Napirend, időbeosztás. 

Az egészséges életmód (a helyes és a 

helytelen táplálkozás, a testmozgás szerepe 

az egészség megőrzésében, testápolás). 

Ételek, kedvenc ételek, sütés-főzés, receptek 

Étkezés családban, iskolai menzán, 

Technika, életvitel és gyakorlat: testi és lelki 

egészség, balesetek megelőzése, egészséges 

ételek. 

Biológia-egészségtan: testrészek, egészséges 

életmód, a betegségek ismérvei, fogyatékkal 

élők, betegségmegelőzés, elsősegély. 
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éttermekben, gyorséttermekben. 

Gyakori betegségek, sérülések, baleset. 

Gyógykezelés (orvosnál, kórházban, 

szakrendelőben). 

Életmód nálunk és a célországokban. 

 

 

Szabadidő, művelődés, szórakozás 
Óraszám:50 

Ismeretek, fejlesztési követelmények Lehetséges kapcsolódási pontok 

Szabadidős elfoglaltságok, hobbik. 

Színház, mozi, koncert, kiállítás stb. 

Sportolás, kedvenc sport, iskolai sport. 

Kedvenc olvasmányok, rádió, tévé, 

számítógép, internet. 

Az infokommunikáció szerepe a 

mindennapokban. 

Kulturális és sportélet nálunk és a 

célországokban. 

 

Könnyített irodalmi olvasmányok (pl. Erich 

Kästner műveiből) és krimik olvasása, 

feldolgozása 

Földrajz: más népek kultúrái. 

 

Magyar nyelv és irodalom: rövid epikai, lírai, 

drámai művek olvasása, a reklám és a 

popzene új szóbeli költészete. 

Informatika: e-könyvek,  

Testnevelés és sport: táncok, népi játékok, 

példaképek szerepe, sportágak jellemzői. 

Ének-zene: népzene, klasszikus zene, pop- 

zene. 

Vizuális kultúra: művészi alkotások leírása, 

értelmezése. 

 

 

Utazás, turizmus 
Óraszám:20 

Ismeretek, fejlesztési követelmények Lehetséges kapcsolódási pontok 

A közlekedés eszközei, lehetőségei, a 

tömegközlekedés, a kerékpáros közlekedés. 

Nyaralás itthon, illetve külföldön. 

Utazási előkészületek, egy utazás 

Technika, életvitel és gyakorlat: közlekedési 

ismeretek, közlekedésbiztonság, 

fenntarthatóság, környezettudatosság a 

közlekedésben. 

Földrajz: a kulturális élet földrajzi alapjai, 
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megtervezése, megszervezése. 

Turisztikai célpontok. 

egyes meghatározó jellegű országok 

turisztikai jellemzői. 

 

 

Tudomány és technika 
Óraszám:20 

Ismeretek, fejlesztési követelmények Lehetséges kapcsolódási pontok 

A technikai eszközök szerepe a mindennapi 

életben. 

Az internet szerepe a magánéletben, a 

tanulásban és a munkában. 

 

Informatika: számítógépen keresztül való 

kapcsolattartás, információ keresése, az 

informatikai eszközöket alkalmazó média 

megismerése, az elterjedt 

infokommunikációs eszközök előnyeinek és 

kockázatainak megismerése, a netikett 

alapjainak megismerése, élőszóval kísért 

bemutatók és felhasználható eszközeik. 

 

 

Gazdaság és pénzügyek 
Óraszám:20 

Ismeretek, fejlesztési követelmények Lehetséges kapcsolódási pontok 

Családi gazdálkodás. 

Zsebpénz. 

A pénz szerepe a mindennapokban. 

Vásárlás, szolgáltatások (például posta, 

bank). 

Technika, életvitel és gyakorlat: család és 

háztartás, tudatos vásárlás, pénzügyi 

ismeretek. 

Történelem, társadalmi és állampolgári 

ismeretek: a jövedelem szerepe a családban, 

kiadás, bevétel, megtakarítás, hitel rezsi, 

zsebpénz. 

 

 A fennmaradó 28 órában egyrészt készülünk a német nyelvű karácsonyi előadásra, verseket 

tanulunk és filmeket nézünk.  

Másrészt a diákokban tudatosítjuk anyanyelvük és a német nyelv közötti kontrasztivitást: 

megtárgyaljuk az idegen nyelv struktúrájának különbségét a magyar nyelvhez képest 

(mondatrészszerep kifejezésének eszközei, toldalékok, képzés, szóösszetétel, vonzatok, igei 

aspektusok kifejezése), beszélünk a tükörfordításról és a műfordításról (Goethe: Wanderers 

Nachtlied és Rilke: Herbst című verse kapcsán), összehasonlítjuk a két nyelv helyesírásának 

kialakulását és rendszerét. Nagy hangsúlyt fektetünk a definíciók megfogalmazására és a 

szótárhasználat elsajátíttatására is (szótártípusok, szócikkek felépítése, tájékozódás bennük). 
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Fejlesztési egység Hallott szöveg értése 

Előzetes tudás 

A2/B1- szintű nyelvtudás.  

A tanuló megérti az osztálytermi tevékenységekhez kapcsolódó tanári 

utasításokat; 

megérti az ismert témákhoz kapcsolódó egyszerű kérdéseket és 

kijelentéseket; 

felismeri a tanult témakörökben elhangzó szövegekben a tanult szavakat, 

szó- és beszédfordulatokat, és ezekből következtetni tud a szövegek 

témájára, tartalmára;  

követi az ismert témakörökben elhangzó szövegekben a beszélők 

gondolatmenetét; 

képes kiszűrni a lényeget és néhány alapvető információt az ismert 

témakörökben elhangzó szövegekből, részben önállóan, részben a 

megértést segítő, változatos feladatokra támaszkodva; 

önállóan alkalmaz néhány, a megértést segítő alapvető stratégiát. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az ismerős témákról folyó köznyelvi beszéd megértése főbb vonalaiban és 

egyes részleteiben is. 

Egy beszélgetés során a résztvevők világosan megfogalmazott érveinek 

megértése több beszélő esetén is. 

A fontos információk megértése azokban a rádió- és tévéműsorokban, 

filmjelenetekben, amelyek aktuális eseményekről, illetve a tanuló  

érdeklődési köréhez kapcsolódó témákról szólnak, ha viszonylag lassan és 

érthetően beszélnek.  

A fejlesztés tartalma 

A köznyelvi beszéd főbb fordulatainak megértése rendszeresen előforduló, ismerős témák 

esetén. 

A hallott szöveg gondolatmenetének nagy vonalakban való követése, egyes tényszerű 

részinformációk megértése, amennyiben a beszéd világos és ismerős kiejtéssel folyik. 

Mindennapi társalgásban a világos beszéd követése szükség esetén visszakérdezések 

segítségével. 

Ismerős témájú lényegre törő előadás vagy beszéd követése. 

Egyszerű műszaki információ megértése, részletes útbaigazítások követése. 

Telefonbeszélgetésekben a főbb információk megértése. 

Ismerős témákról szóló rádiós és televíziós hírműsorok és egyszerűbb hangfelvételek 

lényegének megértése. 

Egyszerű nyelvezetű film követése, amelyben a cselekményt nagyrészt a vizuális eszközök és 
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az események közvetítik. 

A köznyelvi szövegekben az érzések, kérések és vágyak kifejezésének megértése. 

A szövegértési stratégiák alkalmazása, pl. ismerős beszédtéma esetén az időnként előforduló 

ismeretlen szavak jelentésének kitalálása a szövegösszefüggésből, és a mondat jelentésének 

kikövetkeztetése. 

 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

 

Hosszabb használati utasítások, közlemények, párbeszédek, instrukciók, előadások, beszédek, 

viták, interjúk, dalok, visszaemlékezések, rögzített telefonos szövegek, reklámok, viccek, 

tévé- és rádióműsorok, filmelőzetesek, filmek. 

 

 

 

 

 

 

 

Fejlesztési egység Szóbeli interakció 

Előzetes tudás 

A2/B1-es szintű nyelvtudás. 

A tanuló egyszerű és közvetlen információcserét igénylő feladatokban 

számára ismert témákról, egyszerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt 

beszédfordulatokkal kommunikál; 

kérdéseket tesz fel kiszámítható, mindennapi helyzetekben, válaszol a 

hozzá intézett kérdésekre, illetve rövid párbeszédet folytat; 

sikeres lépéseket tesz a célnyelv spontán módon történő használata útján; 

többféle kompenzációs stratégiát képes tudatosan alkalmazni, hogy 

megértesse magát, illetve megértse beszédpartnerét;  

megnyilvánulásaiban törekszik a célnyelvi normához közelítő kiejtésre, 

intonációra és beszédtempóra. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Önálló boldogulás a mindennapi élet legtöbb, akár váratlan helyzetében 

is. 

Gondolatok cseréje, vélemény kifejtése és érvelés érdeklődési körbe 

tartozó és általános témákról is. 

A leggyakoribb kommunikációs forgatókönyvek ismerete és alkalmazása. 

Alkalmazkodás a kommunikációs helyzethez stílusban, 

regiszterhasználatban. 
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A fejlesztés tartalma 

   

Társalgásban való részvétel ismerős témák esetén, felkészülés nélkül. 

Érzelmek kifejezése és reagálás mások érzelmeire, mint pl. reménykedés, csalódottság, 

aggodalom, öröm. 

Problémák felvetése, megvitatása, teendők meghatározása, választási lehetőségek 

összehasonlítása. 

A tanulmányokhoz, érdeklődési körhöz kapcsolódó beszélgetésben való részvétel, 

információcsere, álláspont kifejtése, rákérdezés mások nézeteire. 

Gondolatok, vélemény kifejezése kulturális témákkal kapcsolatban, pl. zene, film, könyvek. 

Elbeszélés, újságcikk, előadás, eszmecsere, interjú vagy dokumentumfilm összefoglalása, 

véleménynyilvánítás, a témával kapcsolatos kérdések megválaszolása. 

Nézetek világos kifejtése, érvek egyszerű cáfolata. 

Választási lehetőségek összehasonlítása, előnyök és hátrányok mérlegelése. 

Utazások során felmerülő feladatok, pl. közlekedés, szállás intézése vagy ügyintézés a 

hatóságokkal külföldi látogatás során. 

Váratlan nehézségek kezelése (pl. elveszett poggyász, lekésett vonat). 

Szolgáltatásokkal kapcsolatos helyzetek kezelése akár váratlan nehézségek esetén is, panasz, 

reklamáció. 

Részletes utasítások adása, követése és kérése (pl. hogyan kell valamit csinálni). 

Interjúban, konzultáción való részvétel kezdeményezése és információmegadás (pl. tünetek 

megadása orvosnál). 

Órai interakciókban, pármunkában való magabiztos részvétel. 

Ismerős témáról beszélgetés kezdeményezése, fenntartása, szó átvétele, átadása, mások 

bevonása, beszélgetés lezárása. 

Beszélgetésben elhangzottak összefoglalása, a lényeg kiemelése, a megértés ellenőrzése, 

félreérthető megfogalmazás javítása, körülírás, szinonimák használata. 

A kommunikációs eszközök széles körének alkalmazása és reagálás azokra közismert nyelvi 

megfelelőik semleges stílusban való használatával. 

Az udvariassági szokások ismerete és alkalmazása. 

A mindennapi témák, család, érdeklődési kör, iskola, utazás és aktuális események 
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megtárgyalásához elegendő szókincs és annak általában helyes alkalmazása. 

Ismerős kontextusokban elfogadhatóan helyes nyelvhasználat. 

A szövegszervezés alapvető eszközeinek megbízható használata. 

Általában tisztán érthető kiejtés és intonáció. 

A szóbeli interaktív vizsgához szükséges kommunikációs stratégiák. 

 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

 

Társalgás, megbeszélés, eszmecsere, tranzakciók, utasítások, interjúk, viták. 

 

 

 

 

 

 

 

Fejlesztési egység Összefüggő beszéd 

Előzetes tudás 

A2/B1-es szintű nyelvtudás. A tanuló alapos szókinccsel, egyszerű 

beszédfordulatokkal röviden, összefüggően beszél saját magáról és 

közvetlen környezetéről;  

bemutatja munkáját egyszerű nyelvi eszközökkel; 

elmesél rövid, egyszerű történetet; 

egyszerű állításokat, összehasonlítást, magyarázatot, indoklást fogalmaz 

meg; 

egyszerű nyelvtani szerkezeteket és mondatfajtákat használ; 

lineáris kötőszavakkal kapcsol össze szavakat, szócsoportokat, egyszerű 

cselekvéseket, történéseket, és ok-okozati összefüggéseket fejez ki; 

képes alkalmazni a megértést segítő legfontosabb stratégiákat; 

beszédében alkalmazza a célnyelvi normához közelítő kiejtést, intonációt 

és beszédtempót. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A szintnek megfelelő szókincs és szerkezetek segítségével az ismerős 

témakörökben folyamatos önkifejezés. 

Érthető, folyamatos beszéd, a mondanivaló szókincsének és tartalmának 

megtervezése, és szükség esetén annak tudatos módosítása. 

Egy gondolat vagy probléma főbb pontjainak tartalmilag pontos kifejtése. 

A fejlesztés tartalma 

Folyamatos megnyilatkozás az érdeklődési körnek megfelelő témákról a gondolatok lineáris 

összekapcsolásával. 

Elbeszélések vagy leírások lényegének összefoglalása folyamatos beszédben, a gondolatok 

lineáris összekapcsolásával. 
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Részletes élménybeszámoló az érzések és reakciók bemutatásával. 

Valóságos vagy elképzelt események részleteinek bemutatása. 

Könyv vagy film cselekményének összefoglalása és az ehhez kapcsolódó reakciók 

megfogalmazása. 

Álmok, remények és ambíciók, történetek elmondása. 

Vélemények, tervek és cselekedetek rövid magyarázata. 

Rövid, begyakorolt megnyilatkozás ismerős témákról. 

Előre megírt, lényegre törő, követhető előadás ismerős témáról. 

Az összefüggő beszéd tervezése során új kombinációk, kifejezések begyakorlása, 

alkalmazása. 

Az összefüggő beszédben kompenzáció alkalmazása, pl. körülírás elfelejtett szó esetén. 

Ismerős kontextusokban a nyelvi norma követésére törekvő nyelvhasználat. 

A nyelvi eszközök rugalmas használata a mondanivaló kifejezésére, ezek adaptálása kevésbé 

begyakorolt helyzetekben. 

A közlés magabiztos bevezetése, kifejtése és lezárása alapvető eszközökkel. 

Önellenőrzés és az önkorrekció, pl. a félreértéshez vezető hibák felismerése és javítása. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Leírások, képleírások, témakifejtés (pl. vizuális segédanyag alapján), elbeszélő szöveg, 

érveléssor, előadás, prezentáció (önállóan vagy segédanyagok, instrukciók alapján), projektek 

bemutatása, versek, rapszövegek 

 

 

 

 

 

Fejlesztési egység Olvasott szöveg értése 

Előzetes tudás 

A2/B1-es szintű nyelvtudás.  

A tanuló megérti az ismerős témákról szóló rövid szövegeket;  

megtalál alapvető információkat egyszerű, hétköznapi szövegekben; 

megérti az életkorának megfelelő témájú autentikus szöveg lényegét, 

kiszűri a szövegből az alapvető információkat;  

az olvasott szövegre vonatkozó feladatokat végez el; 

képes meglevő készségeit kreatívan használni az olvasott szövegek 

megértéséhez, értelmezéséhez; 
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érdeklődést mutat a célnyelvi kultúrába tartozó irodalmi, művészeti 

alkotások iránt. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A nagyrészt közérthető nyelven írt, a tanuló  érdeklődési köréhez 

kapcsolódó, lényegre törő szövegek megértése. 

A tanuló érdeklődési köréhez kapcsolódó, lényegre törő szövegek 

gondolatmenete lényegének megértése.  

Vélemények, érvelések követése nagy vonalakban, és a részinformációk 

kiszűrése. 
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A fejlesztés tartalma 

A fontos általános vagy részinformációk megértése autentikus, hétköznapi nyelven íródott 

szövegekben, pl. levelekben, brosúrákban és rövid, hivatalos dokumentumokban. 

A feladat megoldásához szükséges információk megtalálása hosszabb szövegekben is. 

A fontos gondolatok felismerése ismerős témákról szóló, lényegre törő újságcikkekben. 

A gondolatmenet és a következtetések felismerése világosan írt érvelésekben. 

A köznyelven írt szövegekben az érzések, kérések és vágyak kifejezésének megértése. 

A mindennapi témákkal összefüggő, köznyelven írt magánlevelek megértése annyira, hogy 

sikeres írásbeli kommunikációt tudjon folytatni. 

Különböző eszközök egyszerű, világosan megfogalmazott használati utasításának megértése. 

Ismert témájú hivatalos levélben az elintézéshez szükséges információk megértése. 

Az egyszerű szövegfajták felépítésének felismerése, ezen ismeret alkalmazása a szövegértés 

során. 

A feladat elvégzéséhez szükséges információk összegyűjtése a szöveg különböző részeiből, 

illetve több szövegből. 

Az egyszerű szövegfajták felépítésének felismerése, ezen ismeret alkalmazása a szövegértés 

során. 

Az ismeretlen szavak jelentésének kikövetkeztetése a mondat megértett részei és a 

szövegösszefüggés alapján. 

Az autentikus szövegek jellegéből fakadó ismeretlen fordulatok kezelése a szövegben. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Utasítások (pl. feliratok, használati utasítások), tájékoztató szövegek (pl. hirdetés, reklám, 

menetrend, prospektus, műsorfüzet), játékszabályok, hagyományos és elektronikus levelek, 

újságcikkek (pl. hír, beszámoló, riport), internetes fórumok hozzászólásai, ismeretterjesztő 

szövegek, képregények, viccek, egyszerű irodalmi szövegek. 

 

 

 

 

 

Fejlesztési egység Íráskészség 

Előzetes tudás 
A2/B1-es szintű nyelvtudás.  

A tanuló összefüggő mondatokat ír a közvetlen környezetével kapcsolatos 
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témákról; 

az írást a kommunikáció eszközeként használja egyszerű interakciókban; 

gondolatait egyszerű kötőszavakkal összekapcsolt mondatsorokban fejezi 

ki; 

kreatívan alkalmazza nyelvismeretét egyszerű szövegek írására az őt 

érdeklő, ismert témákról; 

felismeri és követi az alapvető írásbeli műfajok sajátos szerkezeti és 

stílusjegyeit. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Részletesebb, összefüggő és tagolt szövegek fogalmazása ismert, 

hétköznapi és elvontabb témákról. 

Írásban beszámolás eseményekről, élményekről, érzésekről, 

benyomásokról és véleményről, a vélemény alátámasztása. 

Hatékony írásbeli interakció folytatása. 

Jegyzetkészítés olvasott vagy hallott, érdeklődési körhez tartozó 

szövegről, illetve saját ötletekről. 

Több ismert műfajban is rövid, lényegre törő szövegek létrehozása a 

műfaj főbb jellegzetességeinek és stílusjegyeinek alkalmazásával 

A fejlesztés tartalma 

Egyszerű, összefüggő, lényegre törő szöveg írása számos, érdeklődési köréhez tartozó, 

ismerős témában, rövid, különálló elemek lineáris összekapcsolásával. 

 

Hírek, gondolatok, vélemények és érzések közlése olyan elvontabb és kulturális témákkal 

kapcsolatban is, mint pl. a zene vagy a művészet. 

Információt közlő/kérő feljegyzések/üzenetek írása (pl. barátoknak, szolgáltatóknak, 

tanároknak). 

Véleményt kifejező üzenet, komment írása (pl. internetes fórumon, blogban). 

Formanyomtatvány, kérdőív kitöltése, online ügyintézés. 

Életrajz, lényegre koncentráló leírás, elbeszélés készítése. 

Riport, cikk, esszé írása. 

Rövid olvasott vagy hallott szöveg átfogalmazása, összefoglalása, jegyzet készítése. 

Saját ötletekről jegyzet készítése. 

Vázlatírás, lényegkiemelés, tételmondat, kulcsszavak, összefüggések (pl. ok-okozati 

viszonyok, alá-fölé rendeltség). 

Interaktív írás esetén megerősítés, vélemény kérése, az információ ellenőrzése, problémákra 
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való rákérdezés, illetve problémák elmagyarázása. 

Az írás egyszerű tagolása: bevezetés, kifejtés, lezárás; bekezdések szerkesztése. 

Néhány egyszerű szövegkohéziós és figyelemvezető eszköz használata. 

Az alapvető írásbeli műfajok fő szerkezeti és stílusjegyeinek követése (pl. levélben/e-mailben 

megszólítás, záró formula; a formális és informális regiszterhez köthető néhány szókincsbeli 

és helyesírási sajátosság). 

Szövegátalakító gyakorlatok szempontváltással, a kommunikációs célnak megfelelően: adott 

szempontok és terjedelem szerinti szövegtömörítés, szövegbővítés. 

Kreatív, önkifejező műfajokkal való kísérletezés (pl. vers, rap, rigmus, dalszöveg, rövid 

jelent, paródia írása, illetve átírása). 

Szövegtípusok különbségei: szöveg célja, címzettje szempontjából, tipikus 

mondatszerkesztés, stílus (pl. leíró, magyarázó, dokumentum jellegű szöveg). 

Stílusregiszterek: szavak és szövegelemek szintjén (pl. jellegzetes mondattípusok, 

töltelékszók, hiányos szerkesztés), viszony a nyelvi normához. 

Írásos minták követése és aktuális tartalmakkal való megtöltésük. 

Kész szövegekből számára hasznos fordulatok kiemelése, és saját írásában való alkalmazása. 

Irányított fogalmazási feladat kötött tartalmainak a fogalmazásban való megjelenítése. 

Írásának tudatos ellenőrzése, javítása; félreértést okozó hibáinak korrigálása. 

A mondanivaló közvetítése egyéb vizuális eszközökkel (pl. nyilazás, kiemelés, központozás, 

internetes/SMS rövidítés, emotikon, rajz, ábra, térkép, kép, diasor), szöveg és a hozzá tartozó 

ábra (kép, grafikon, térkép stb.) kapcsolata. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Hagyományos és elektronikus nyomtatványok, kérdőívek; listák; hagyományos és 

elektronikus képeslapok; poszterszövegek; képaláírások; üzenetek; SMS-ek/MMS-ek; 

személyes adatokat tartalmazó bemutatkozó levelek, e-mailek vagy internes profilok; 

tényszerű információt nyújtó, illetve kérő levelek és e-mailek; személyes információt, tényt, 

illetve tetszést/nemtetszést kifejező üzenetek, internetes bejegyzések; egyszerű cselekvéssort 

tartalmazó instrukciók; egyszerű ügyintéző levelek/e-mailek (pl. tudakozódás, megrendelés, 

foglalás, visszaigazolás); diasor; egyszerű, rövid történetek, elbeszélések, mesék; rövid 

jellemzések; rövid leírások; jegyzetek; riportok, cikkek, esszék, felhívások, versek, 

rapszövegek, rigmusok, dalszövegek, rövid jelenetek, paródiák. 
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A továbbhaladás 

feltételei 

B1 nyelvi szint. 

A tanuló főbb vonalaiban és egyes részleteiben is megérti a köznyelvi 

beszédet, ha az számára ismerős témákról folyik. 

A tanuló önállóan boldogul, véleményt mond és érvel a mindennapi élet 

legtöbb, akár váratlan helyzetében is. Stílusában és regiszterhasználatában 

alkalmazkodik a kommunikációs helyzethez. 

A tanuló kifejezi magát a szintnek megfelelő szókincs és szerkezetek 

segítségével az ismerős témakörökben. Beszéde folyamatos, érthető, a főbb 

pontok tekintetében tartalmilag pontos, stílusa megfelelő. 

A tanuló megérti a gondolatmenet lényegét és egyes részinformációkat a 

nagyrészt közérthető nyelven írt, érdeklődési köréhez kapcsolódó, lényegre 

törően megfogalmazott szövegekben. 

A tanuló több műfajban részleteket is tartalmazó, összefüggő szövegeket 

fogalmaz ismert, hétköznapi és elvontabb témákról. Írásbeli 

megnyilatkozásaiban megjelennek műfaji sajátosságok és különböző 

stílusjegyek. 

A tanuló nyelvtudása megfelel az érettségi vizsga középszintű 

követelményeinek. 

 

 

 

Kommunikációs eszközök  

 

 

1. Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs eszközök 

 

Megszólítás Entschuldigung… 

Köszönés, elköszönés  Guten Morgen / Tag! Auf Wiedersehen! Tschüs! 

Köszönet és arra reagálás Danke! Bitte! 

Bemutatkozás, bemutatás  Ich heiße Martin. Ich möchte Ihnen Herrn Schulze 

vorstellen. 
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Megszólítás  Entschuldigung, ich gehe jetzt. 

Érdeklődés hogylét iránt és 

arra reagálás 

Wie geht’s dir? Danke, prima. Und dir? 

Was fehlt dir? Ich habe Halsschmerzen. 

Bocsánatkérés és arra reagálás Entschuldigung! Kein Problem! 

Gratuláció, jókívánságok és 

arra reagálás 

Herzlichen Glückwunsch zum…! Danke. Fröhliche 

Weihnachten. 

Gute Besserung! 

Ich gratuliere Ihnen zum Geburtstag! Danke, sehr nett von 

Ihnen. 

Személyes levélben 

megszólítás, elköszönés 

Lieber Karl! 

herzlichst      Deine…, viele Grüsse 

Együttérzés és arra reagálás Mein Beileid. Danke. 

 

 

 

2. Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök 

 

Hála Wir sind Ihnen sehr dankbar dafür, dass Sie uns 

geholfen haben. 

 

Sajnálkozás Es tut mir Leid!  

Öröm Ich freue mich, dass…/ Toll! 

Es freut mich, dass… 

 

Elégedettség, elégedetlenség Es ist prima, dass.. Schade, dass…  

Csodálkozás Oh, das ist aber schön! 

Das kann doch nicht wahr sein! 

 

Remény Ich hoffe, du kannst kommen!  

Félelem Ich habe Angst, dass er es vergessen hat.  



NÉMET NYELV 5 ÉVFOLYAMOS HELYI TANTERVE 

 

Bánat Schade, dass…  

Bosszúság Das ist aber schlimm!  

 

 

 

 

3. Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs 

eszközök 

 

 

Véleménykérés és arra reagálás Magst du Mathe? Ja. 

Meiner Meinung nach ist die Aufgabe zu schwer. 

Sind Sie damit einverstanden, dass ………? 

Valaki igazának az elismerése és el 

nem ismerése 

Da hast du (nicht) Recht! 

Egyetértés, egyet nem értés Ja, das stimmt! Das stimmt aber nicht!  

Er ist anderer Meinung, das weiß ich! 

Tetszés, nemtetszés Das finde ich gut / blöd/ toll! 

Das gefällt mir. 

Ellenvetés és visszautasítása Sie haben Recht, aber… 

Sie mögen Recht haben aber trotz dem…. 

Akarat, kívánság, képesség Ich will…,  Ich will das nicht. 

Ich möchte…, Ich möchte nach Hause gehen. 

Ich kann…, Ich kann jetzt mitgehen. 

Ich soll pünktlich zu Hause sein. 

Ígéret Ich mache das schon! 

Szándék, terv Ich will / werde schnell abwaschen. 
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Dicséret, kritika, szemrehányás Toll! Echt! Blödsinn! Konntest du wirklich nicht 

früher kommen?! 

 

 

 

4. Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs eszközök 

 

Dolgok, személyek megnevezése, 

leírása 

Das ist mein Bruder. Meine Mutter ist schön. 

események leírása Zuerst erreichten wir den Berg, dann sind wir 

hochgestiegen, und zum Schluss haben wir die Burg 

besichtigt. 

Információkérés, információadás Wie ist das Zimmer? Prima. /Wie alt bist du? 12. 

Können Sie mir bitte sagen….? 

Igenlő vagy nemleges válasz ja, nein, nicht 

kein, doch 

Ich habe kein Geld. Doch, ich spiele auch! 

Tudás, nem tudás Ich weiß (nicht). 

Bizonyosság, bizonytalanság Ich weiß es genau. Ich weiß nicht, ob es wirklich 

regnet oder nicht. 

Emlékezés, nem emlékezés Ich erinnere mich (nicht) daran, dass (ob)……… 

 

5. A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs eszközök 

 

Kérés Ein Buch, bitte!  Gibst du mir ein Buch, bitte? 

Tiltás, felszólítás Öffne die Tür, bitte! Kommt spielen!  

Javaslat és arra reagálás Möchtest du einen Tee? Ja, gerne!  Können wir 

gehen? 
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Meghívás és arra reagálás Kommst du? Ja. Nein, leider nicht. Nein, es tut mir 

leid. 

Kínálás és arra reagálás Noch ein Stück Kuchen? Ja, bitte. Nein, danke. 

Reklamálás Entschuldigung ich habe ein Problem 

Tanácskérés és adás, ajánlattétel Was sagst du dazu? Ich schlage dir vor,… 

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

 

6. Interakcióban jellemző kommunikációs eszközök 

 

Visszakérdezés, ismétléskérés Wie bitte? Können Sie es wiederholen, bitte? Sag es 

noch einmal! 

Nem értés  Ich verstehe nicht.  

Betűzés kérése, betűzés Buchstabiere bitte. 

Felkérés lassúbb, hangosabb 

beszédre 

Kannst du bitte lauter / langsamer sprechen? 

Beszélgetési szándék jelzése, 

félbeszakítás, lezárás 

Dabei fällt mir ein, …..  Darf ich hier 

hinzufügen……. 

Megerősítés Ja, aber natürlich. Völlig recht. 

Körülírás, példa megnevezése Das ist also ein Gegenstand, der …. 

 

Fogalomkörök  

 

 

Cselekvés, 

történés, létezés 

kifejezése 

   

 jelenidejűség Präsens Ich bin heute zu Hause. Die 

Sonne scheint schön. 
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  Präsens mit 

Vokalwechsel  

Trennbare Verben 

Der Zug fährt gleich ab. 

Er liest das Buch vor. 

 múltidejűség,  Präteritum 

Perfekt 

Er machte einen Fehler. Ich ging 

in die Schule.. 

Ich habe ein Eis gegessen. 

 jövőidejűség Futur  

 

Ich werde dieses Jahr nach 

Spanien fahren.  

  sich-Verben Ich freue mich. 

 személytelenség es Es ist warm. Es schneit. 

 műveltetés Lassen (Präsens, 

Präteritum) 

Wir lassen / ließen unsere 

Nähmaschine reparieren. 

 Szenvedő 

szerkezet 

Präsens Sie werden am Flughafen 

abgeholt. 

Birtoklás 

kifejezése 

   

  haben 

 

Ich habe einen Bruder.  

  Possessivpronomen Das ist meine Familie. 

  gehören + D. Dieses Fahrrad gehört mir. 

  von, -s Peters Vater besucht uns heute. 

Wessen Vater? Der Vater von 

Peter! 

Térbeli 

viszonyok 

   

 irányok, 

helymeghatároz

ás  

 hier, dort, links, rechts 

oben, unten, hinten… 

Mein Schreibtisch steht links. 
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  in, auf, vor, hinter, 

neben (A/D) 

Ich lege das Heft auf den Tisch. 

Er steht neben dem Bett. 

  Präpositionen mit 

dem Akkusativ 

Kommen Sie die Strasse 

entlang! 

  Präpositionen mit 

dem Dativ 

Die Zeitschriften sind bei 

meiner Freundin. 

Időbeli 

viszonyok 

   

 gyakoriság Wie oft? 

selten, manchmal, 

oft, immer, nie 

einmal, zweimal 

monatlich, 

wöchentlich 

Ich spiele oft mit Peter. 

 

Ich mache Gymnastik zweimal 

am Tag. 

Ich gehe wöchentlich zweimal 

schwimmen. 

 időpont in, um, am, wann? 

jeder, dieser, voriger  

gegen 

 

im Winter, um 8 Uhr, am 

Freitag 

Vorigen Freitag fuhren wir nach 

Berlin. 

Er wird gegen acht nach Hause 

kommen. 

 időtartam Wie lange? von … 

bis 

seit 

Ich war von 5 bis 6 in der 

Konditorei. 

Seit vier Jahren wohne ich in 

dieser Stadt. 

Mennyiségi 

viszonyok 

   

 számok  eins, zwei 

 határozott 

mennyiség 

 eine Portion Pommes 
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 határozatlan 

mennyiség 

alles, viel, wenig, 

nichts 

viele, wenige 

Ich lerne viel, und ich habe 

wenig Zeit. 

Viele meinen, es stimmt nicht! 

 sorszámok erst, viert Der vierte auf dem Foto bin ich. 

Minőségi 

viszonyok 

   

  Wie? Ich bin zufrieden. Das finde ich 

prima. 

  Was für ein? 

Welcher? 

(Adjektivdeklination

) 

Das ist eine leichte Aufgabe. 

Ich finde den roten Rock 

modisch  

    

 hasonlítás so…, wie 

als 

Er ist nicht so groß, wie mein 

Bruder. 

Dieses Auto fährt schneller als 

ein Mercedes. 

 Főnévként 

használt 

melléknév 

Wer? Der Bekannte, ein Bekannter, 

der Verwandte, ein Verwandter 

Modalitás  möchte 

können, wollen 

 

mögen, dürfen 

Ich möchte ein Eis. 

Er kann nicht schwimmen. 

Ich will nach Hause. 

Ich mag nicht singen und ich 

kann auch nicht. 

Der Kranke darf noch nicht 

aufstehen. 

  Modalverben im 

Präteritum 

Er konnte nicht schwimmen. Der 

Kranke durfte nicht aufstehen. 



NÉMET NYELV 5 ÉVFOLYAMOS HELYI TANTERVE 

 

  Brauchen + zu + 

Inf. 

Heute brauchst du nicht 

mitzukommen. 

 felszólítás  Komm morgen wieder! Spielt 

Tennis! 

Nehmen Sie bitte Platz!  Gehen 

wir jetzt4 

Esetviszonyok  Nominativ, 

Akkusativ 

Dativ, Genitiv 

Er zeichnet Bilder. Grete fragt 

uns, nicht ihn. 

Er gibt seinem Freund die Hand.  

Die Tür des Zimmers führt in 

den Garten. 

Logikai 

viszonyok 

alárendelések Kausalsatz 

 

Objektsatz 

Subjektsatz 

Temporalsatz 

 

 

 

Finalsatz 

(um+zu+Infinitiv) 

 

Wir sind müde, weil wir heute 

sehr viel gelernt haben. 

Ich weiß (nicht) dass (ob) dir 

das schon klar ist. 

Es ist schön, hier zu sein. 

Als ich jung war, konnte ich 

noch viel mehr Eis essen. 

Immer wenn ich hier bin, gehe 

ich ins Schwimmbad. 

Ich bin ins Kino gekommen, um 

den neuen Film anzuschauen. 

 feltételesség Konditionalsatz 

(Indikativ) Präsens 

Konditionalsatz mit 

„würde” 

Wäre, hätte 

Wenn wir Zeit haben, putzen wir 

die Fenster. 

 

Was würden Sie tun, wenn sie 

eine Million hätten? 
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Szövegösszetartó 

eszközök 

kötőszók 

 

névmások 

 

 

 

 

und/oder/aber/denn 

das 

ich, mich, mein, mir, dir  

dieser, 

man 

derselbe, dieselbe, dasselbe, 

Függő beszéd jelen időben  Sie sagte, dass sie heute keine 

Zeit hat. 
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Témakörök a kilencedik évfolyam számára 

 

Személyes vonatkozások, család  
Óraszám:10 

Ismeretek, fejlesztési követelmények Lehetséges kapcsolódási pontok 

A tanuló személye, életrajza, életének fontos 

állomásai. 

  

Személyes tervek. 

 

Családi élet, családi kapcsolatok. 

 

A családi élet mindennapjai, otthoni teendők. 

 

Technika, életvitel és gyakorlat: család és 

háztartás.  

 

Etika: önismeret, ember az időben: 

gyermekkor, ifjúság, felnőttkor, öregkor, 

családi élet. 

 

 

 

Ember és társadalom  
Óraszám:12 

Ismeretek, fejlesztési követelmények Lehetséges kapcsolódási pontok 

Emberek külső és belső jellemzése. 

 

Baráti kör. 

 

A tizenévesek világa: kapcsolat a 

kortársakkal, felnőttekkel. 

 

Női és férfi szerepek, ismerkedés, házasság, 

Etika: társas kapcsolatok, előítélet, tolerancia, 

bizalom, együttérzés; fogyatékkal élők, 

szegények és gazdagok. 
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generációk együttélése. 

 

Ünnepek fontossága, családi és nemzeti 

ünnepek. 

 

Konfliktusok és kezelésük. 

 

Udvariassági szokások. 

 

Társadalmi szokások nálunk és a 

célországokban. 

 

 

 

Környezetünk 
Óraszám:12 

Ismeretek, fejlesztési követelmények Lehetséges kapcsolódási pontok 

A lakóhely nevezetességei, szolgáltatások, 

szórakozási lehetőségek. 

 

Otthonteremtési lehetőségek. 

 

Lakáskultúra, építkezés, mobilitás. 

 

Környezetvédelem, környezettudatos élet. 

 

Környezetvédelem a háztartásban. 

Technika, életvitel és gyakorlat: 

fenntarthatóság, környezettudatosság otthon 

és a lakókörnyezetben, víz és energia- 

takarékosság, újrahasznosítás. 

Történelem, társadalmi és állampolgári 

ismeretek; hon- és népismeret: lakóhely és 

környék hagyományai, az én falum, az én 

városom. 

Biológia-egészségtan: élőhely, életközösség, 

védett természeti érték, változatos élővilág, 

az időjárás tényezői. 

Földrajz: településtípusok. 



NÉMET NYELV 5 ÉVFOLYAMOS HELYI TANTERVE 

 

 

Időjárás, éghajlat, klímaváltozás és annak 

következményei. 

 

 

 

Az iskola 
Óraszám:12 

Ismeretek, fejlesztési követelmények Lehetséges kapcsolódási pontok 

Saját iskolájának bemutatása (sajátosságok, 

például. szakmai képzés, tagozat). 

 

Iskolarendszer Magyarországon és német 

nyelvterületen. 

 

Az ismeretszerzés különböző módjai. 

 

A nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe, 

fontossága. 

 

Az internet szerepe az iskolában, a 

tanulásban. 

 

Az iskolai élet tanuláson kívüli eseményei, 

iskolai hagyományok. 

Történelem, társadalmi, és állampolgári 

ismeretek: a tudás fogalmának átalakulása, a 

tanulás technikái, élethosszig tartó tanulás. 

Informatika: digitális tudásbázisok, könyvtári 

információs rendszerek. 
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A munka világa 
Óraszám:10 

Ismeretek, fejlesztési követelmények Lehetséges kapcsolódási pontok 

Diákmunka, nyári munkavállalás. 

 

Foglalkozások és a szükséges kompetenciák. 

 

Pályaválasztás szempontjai. 

 

Továbbtanulás vagy munkába állás.  

 

Álláskeresés, álláspályázat. 

 

Önéletrajz, állásinterjú. 

Technika, életvitel és gyakorlat: 

pályaorientáció és munka. 

 

 

 

Életmód 
Óraszám:12 

Ismeretek, fejlesztési követelmények Lehetséges kapcsolódási pontok 

Az egészséges életmód (a helyes és a 

helytelen táplálkozás, vegetáriánus étkezés 

pro/kontra). 

 

A testmozgás szerepe az egészség 

megőrzésében. 

 

Testápolás, „szépségkultusz”. 

Technika, életvitel és gyakorlat: testi és lelki 

egészség, balesetek megelőzése, egészséges 

ételek. 

Biológia-egészségtan: testrészek, egészséges 

életmód, a betegségek ismérvei, fogyatékkal 

élők, betegségmegelőzés, elsősegély. 

Testnevelés és sport: a rendszeres testedzés 

hatása a szervezetre, relaxáció. 
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Életünk és a stressz. 

 

Specialitások itthon és német nyelvterületen. 

Gyógykezelés (szakorvosnál), 

természetgyógyászat. 

 

Életmód nálunk és a célországokban. 

 

Függőségek (dohányzás, alkohol, internet, 

drog stb.). 

 

 

Szabadidő, művelődés, szórakozás 
Óraszám: 30 

Ismeretek, fejlesztési követelmények Lehetséges kapcsolódási pontok 

Szabadidős elfoglaltságok, hobbik. 

 

Színházi élmény. 

 

Mozi kontra DVD. 

 

Sportolás, tömegsport/versenysport. 

 

Olvasmányélmények:  

Irodalmi bevezető - ajánlott olvasmányok: 

 

Földrajz: más népek kultúrái. 

 

Testnevelés és sport: példaképek szerepe, 

sportágak jellemzői. 

Magyar nyelv és irodalom: rövid epikai, lírai, 

drámai művek olvasása, a reklám és a 

popzene új szóbeli költészete. 
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Germánok, germán mitológia  

Sturm und Drang: Gedichte von Goethe 

Klassik: Gedichte von Goethe und Schiller 

Romantik: Heinrich Heine: Gedichte,  

Märchen der Gebrüder Grimm 

H. Böll: Die ungezählte Geliebte 

 

Az infokommunikáció szerepe a 

mindennapokban. 

Kulturális és sportélet nálunk és a 

célországokban. 

Informatika: e-könyvek, médiatudatosság. 

 

 

 

 

Utazás, turizmus 
Óraszám:12 

Ismeretek, fejlesztési követelmények Lehetséges kapcsolódási pontok 

Légiközlekedés kontra szárazföldi 

közlekedés. 

 

Aktív kontra passzív nyaralás. 

 

Utazási előkészületek, egy utazás 

megtervezése, megszervezése. 

 

Szálláslehetőségek (camping, ifjúsági szállás, 

szálloda, bérelt lakás vagy ház, lakáscsere, 

WG stb.).  

 

Technika, életvitel és gyakorlat: közlekedési 

ismeretek, közlekedésbiztonság, 

fenntarthatóság, környezettudatosság a 

közlekedésben. 

 

 

 

Földrajz: a kulturális élet földrajzi alapjai, 

nyelvek és vallások, egyes meghatározó 

jellegű országok turisztikai jellemzői. 
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Turisztikai célpontok. 

 

 

Tudomány és technika 
Óraszám:10 

Ismeretek, fejlesztési követelmények Lehetséges kapcsolódási pontok 

Népszerű tudományok, ismeretterjesztés. 

 

A technikai eszközök szerepe a mindennapi 

életben. 

 

Az internet szerepe a magánéletben, a 

tanulásban és a munkában. 

 

Történelem, társadalmi és állampolgári 

ismeretek; fizika: tudománytörténeti 

jelentőségű felfedezések, találmányok. 

Informatika: számítógépen keresztül való 

kapcsolattartás, információ keresése, az 

informatikai eszközöket alkalmazó média 

megismerése, az elterjedt 

infokommunikációs eszközök előnyeinek és 

kockázatainak megismerése, a netikett 

alapjainak megismerése, élőszóval kísért 

bemutatók és felhasználható eszközeik. 

 

 

Gazdaság és pénzügyek 
Óraszám:10 

Ismeretek, fejlesztési követelmények Lehetséges kapcsolódási pontok 

A pénz szerepe a mindennapokban. 

 

Vásárlás, szolgáltatások  

 

Internet-vásárlás veszélye. 

 

Hitel, eladósodás, adósságcsapda,  

fogyasztás, reklámok. 

Technika, életvitel és gyakorlat: család és 

háztartás, tudatos vásárlás, pénzügyi 

ismeretek. 

Történelem, társadalmi és állampolgári 

ismeretek: a jövedelem szerepe a családban, 

kiadás, bevétel, megtakarítás, hitel rezsi, 

zsebpénz. 
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A fennmaradó 14 órában készülünk a német karácsonyra és a szépkiejtési versenyre, valamint 

filmeket nézünk. 

 

 

 

Fejlesztési egység Hallott szöveg értése 

Előzetes tudás 

B1, azaz a tanuló már megért lényeges információkat, amelyek olyan 

ismert témákhoz kapcsolódnak, mint pl. a munka, az iskola, a 

szabadidő. 

Ki tudja szűrni a fontos információkat azokból a rádió- és 

tévéadásokból, amelyek aktuális eseményekről vagy érdeklődési 

körének megfelelő témáról szólnak. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A köznapi és tanulmányi életben elhangzó beszédek megértése, ha 

lassúbb beszédtempóban akcentus nélkül beszélnek. 

Konkrét és elvont témájú üzenetek megértése, amelyek a mindennapi 

élet, illetve a tanulmányi munka során előfordulhatnak. 

Az egyszerűbb érvelés követése, amennyiben a téma teljesen ismerős, 

és a beszéd menete jól követhető. 

Az anyanyelvű beszélők közötti társalgás lényegének követése. 

 

A fejlesztés tartalma 

A normális beszédtempójú és erős akcentus nélküli köznyelvi beszéd és tanulmányokkal 

kapcsolatos előadás főbb pontjainak megértése. 

Konkrét témájú, a mindennapi és a tanulmányi munka során előforduló standard dialektusú 

bejelentések és üzenetek megértése. 

Rádiós dokumentumműsor és egyéb felvett vagy közvetített hanganyagok megértése standard 

dialektus esetén. 

Konkrét témájú hírműsorok, dokumentumfilmek, televíziós műsorok, színdarabok, 
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beszélgetőműsorok megértése. 

Egyszerűbb érvelés megértése ismerős téma esetén. 

Anyanyelvű beszélők közötti társalgás lényegének megértése. 

A szövegértési stratégiák alkalmazása, pl. szöveghallgatáskor a főbb pontok keresése. 

A megértés ellenőrzése kontextuális jelek segítségével. 

 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások  

Viták, dalok, viccek, reklámok, közlemények, párbeszédek, üzenetek, bejelentések 

(pályaudvaron, repülőtéren stb.), televíziós és rádiós hírek, beszélgetőműsorok, színdarabok, 

dokumentumfilmek, hangfelvételek, rögzített telefonos szövegek (pl. üzenetrögzítő, 

információs szolgálatok), telefonbeszélgetések, tanulmányokkal kapcsolatos előadások, 

prezentációk, beszélgetések, riportok, élő interjúk, visszaemlékezések, filmelőzetesek, filmek, 

anyanyelvűek közti társalgás. 

 

 

 

Fejlesztési cél Szóbeli interakció 

Előzetes tudás 

B1, azaz a tanuló elboldogul a legtöbb olyan helyzetben, amely külföldi 

utazás során adódik. 

Előkészület nélkül részt tud venni a személyes jellegű vagy érdeklődési 

körének megfelelő, ismert vagy mindennapi témáról folytatott 

társalgásban (pl. család, szabadidő, munka, utazás, aktuális 

események).  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Folyékony nyelvhasználat általános és tanulmányokkal kapcsolatos 

témák szűkebb körében. 

Gondolatok, vélemény és érvek, valamint az érzelmek különböző 

fokozatainak tömör kifejezése. 

Hatékony részvétel a mindennapi és a tanulás során előforduló 

vitahelyzetekben. 

Alkalmazkodás a kommunikációs helyzethez stílusban, 
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regiszterhasználatban. 

 

A fejlesztés tartalma 

Társalgásban való részvétel mindennapi, tanulmányi, iskolai vagy szabadidővel kapcsolatos 

témák körében. 

Gondolatok, problémák felvetése, megvitatása, teendők meghatározása, alternatív javaslatok 

értékelése mindennapi és általános érdeklődésre számot tartó témák esetén. 

A tanulmányokhoz, érdeklődési körhöz kapcsolódó beszélgetésben való aktív részvétel, 

információcsere, nézetek kifejtése, indoklása, rákérdezés mások nézeteire, reagálás azokra. 

Elbeszélés, újságcikk, előadás, eszmecsere, interjú összefoglalása, véleménynyilvánítás, a 

témával kapcsolatos kérdések megválaszolása. 

Vitákban saját érvek rövid indoklása, bizonyítása példákkal. 

A partner érveinek felismerése, elfogadása vagy meggyőző cáfolata. 

Közös munka során a részletes utasítások megbízható megértése, megbeszélése, a partner 

véleményének kikérése. 

Hatékony részvétel interjúban, folyamatos kezdeményezés, gondolatok kifejtése, 

tapasztalatokról való beszámolás, saját kérdések megfogalmazása. 

Ismerős és általános témáról beszélgetés kezdeményezése, fenntartása, a szó átvétele, átadása, 

mások bevonása, a beszélgetés lezárása, egymás kölcsönös megértésének elősegítése. 

Beszélgetésben elhangzottak összefoglalása, a lényeg kiemelése, a megértés ellenőrzése, 

félreérthető megfogalmazások javítása, körülírás, szinonimák használata. 

Ismerős témában a beszélgetés menetének terelése, a megértés megerősítése, mások bevonása 

a beszélgetésbe.  

Természetes, jó nyelvhelyességgel való kommunikáció a körülményeknek megfelelő 

stílusban. 

Mondanivaló helyzethez és körülményekhez igazítása, gondolatok közötti viszonyok pontos, 

hatékony jelzése. 

A legtöbb általános témában jó szókincs, rugalmas használat, lexikai pontosság. 

Viszonylag magas szintű grammatikai biztonság, értelemzavaró hibák nélkül. 
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Általában tiszta, természetes kiejtés és hanglejtés. 

 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások. 

Személyes és telefonos társalgás, megbeszélés, eszmecsere, tranzakciós és informális 

párbeszéd, utasítás, interjú, vita, szerep eljátszása. 

 

 

 

 

Fejlesztési egység Összefüggő beszéd 

Előzetes tudás 

B1, azaz a tanuló már el tudja mesélni egyszerű mondatokkal 

élményeit, álmait, reményeit, céljait. 

Röviden meg tudja magyarázni és indokolni a véleményét. 

El tud mondani eseményeket, történeteket, tartalmat, és véleményt tud 

nyilvánítani ezekről. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

 Leírás és bemutatás, előadás tartása az érdeklődési körhöz és a 

tanulmányokhoz kapcsolódó témák szűkebb skálájában. 

A fontos gondolatok kiemelése, és a mondanivaló alátámasztása 

példákkal, érvekkel. 

Annak megtervezése, hogy mit és milyen eszközökkel mondjon. 

 

A fejlesztés tartalma 

Szisztematikusan kifejtett előadás bemutatása, a fontos gondolatok kiemelése. 

Érvek sorba rendezése, főbb pontok megfelelő kiemelése és a gondolatok alátámasztása 

példákkal, érvekkel. 

Tényszerű és irodalmi szövegek összefoglalása, megjegyzések hozzáfűzése. 

A különböző alternatívák előnyeinek és hátrányainak kifejtése. 
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Ellentétes nézetek és a főbb gondolatok megvitatása. 

Egy film vagy színdarab cselekményének és az események sorozatának összefoglalása. 

Mondanivaló megtervezése, beszéd eszközeinek kiválasztása. 

Ismerős szituációkban folyékony és könnyed nyelvhasználat. 

Aktuális témával kapcsolatos nézőpontok elmagyarázása. 

Jellegzetes hibák feljegyzése, és a beszéd tudatos ellenőrzése a hibák alapján. 

 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: 

Leírások, képleírások, témakifejtés, elbeszélő szöveg, érveléssor, előadások, prezentációk 

(önállóan vagy segédanyagok, instrukciók alapján), projektek bemutatása, párbeszéd és 

társalgás, nyilvános viták és eszmecserék, telefonbeszélgetés, szerep eljátszása, versek, 

rapszövegek. 

 

 

 

 

 

 

Fejlesztési egység Olvasott szöveg értése 

Előzetes tudás 

B1, azaz a tanuló képes a főként standard nyelven megírt, 

tevékenységéhez, tanulásához kapcsolódó szövegek megértésére. 

Magánlevélben megérti az események, érzelmek és kívánságok leírását. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanulóérdeklődési köréhez kapcsolódó rövidebb szövegek elolvasása 

és megértése. 

Egyszerűbb szövegek gyors átolvasása, a lényeges részletek 

megtalálása. 

Önálló olvasás, az olvasási stílus és sebesség változtatása a különböző 
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szövegeknek és céloknak megfelelően. 

 

A fejlesztés tartalma 

Az érdeklődési köréhez és tanulmányaihoz kapcsolódó levelezés, hírek, cikkek elolvasása és a 

lényeg megértése. 

Különböző tantárgyakkal kapcsolatos cikkek megértése esetenként szótár használatával. 

A megfelelő források szelektív használata. 

Témák széles körében hírek, cikkek és beszámolók tartalmának és fontosságának gyors 

meghatározása és annak eldöntése, hogy érdemes-e a szöveget alaposabban is tanulmányozni. 

Széles körű szókincs kialakítása. 

Ismeretlen kifejezések, fordulatok kezelése, a jelentés szövegkörnyezetből, 

szövegösszefüggésből való kikövetkeztetésével. 

Online és hagyományos, egy- és kétnyelvű szótárak használata. 

 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: 

Utasítások, instrukciók (pl. feliratok, használati utasítások), tájékoztató szövegek (pl. hirdetés, 

reklám, menetrend, prospektus, műsorfüzet), tájékoztató táblák, utcai és filmfeliratok, 

játékszabályok, hagyományos és elektronikus levelek, újságcikkek (pl. hír, beszámoló, riport), 

internetes honlapok, internetes fórumok hozzászólásai, ismeretterjesztő szövegek, 

képregények, tantárgyakkal kapcsolatos szövegek, cikkek, publicisztikai írások, tantárgyakkal 

kapcsolatos forrásirodalom, beszámolók, viccek, elbeszélő szövegek, modern szépirodalmi 

szövegek. 

 

 

Fejlesztési egység Írás 

Előzetes tudás 

B1, azaz a tanuló tud egyszerű, folyamatos szöveget alkotni ismerős, 

érdeklődési köréhez kapcsolódó témákról. 

Be tud számolni élményeiről és benyomásairól. 
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A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Világos, lényegre törő szövegek írása némely érdeklődési körrel és 

tanulmányokkal kapcsolatos témakörben és műfajban. 

Érveik, gondolatok és vélemény kifejtése elvontabb jellegű témákról is. 

Tudakozódással és problémák magyarázatával kapcsolatos üzenetek 

feljegyzése. 

 

 

A fejlesztés tartalma 

Világos, részletes szövegek írása számos témakörben. 

Több forrásból származó adatok és érvek összegzése és értékelése, a fontos gondolatok 

érthető közlése. 

Tudakozódással és problémák magyarázatával kapcsolatos üzenetek, információt közlő 

feljegyzések/üzenetek írása a mindennapi életében szerepet játszó embereknek. 

Hírek, nézetek hatékony kifejtése, reagálás mások nézeteire. 

Esszé, beszámoló, riport, film-, könyv-, színdarab-ismertető írása. 

Megjegyzések megfogalmazása a levelezőpartner híreivel és nézeteivel kapcsolatban. 

Gondolatokról és problémamegoldásokról értékelés készítése. 

Részletes leírás készítése valóságos vagy képzelt eseményekről és élményekről. 

Érvelés rendezett kifejtése egy bizonyos nézőpont mellett vagy ellen, a különböző alternatívák 

előnyeinek és hátrányainak kifejtése. 

Levelek, cikkek, beszámolók, történetek világos, a szöveg jól definiált tartalmú bekezdésekre 

tagolása, bekezdések szerkesztése, szövegszerkesztés: bevezetés, kifejtés, lezárás. 

Kötőszavak, kifejezések hatékony használata a szöveg logikájának megvilágítására és a 

könnyebb megértés támogatására. 

Saját írásmű tudatos ellenőrzése, javítása; a félreértést okozó hibák helyesbítése. 

A szókincsbeli és szerkezetbeli hiányosságok kompenzálása körülírással és átfogalmazással. 

A mondanivaló alátámasztása vizuális eszközökkel (pl. rajz, ábra, diagram, térkép). 

A nyelvi szintnek megfelelő, felhasználóbarát online és hagyományos szótárak használata. 
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A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: 

Hagyományos és elektronikus nyomtatvány, kérdőív, listák, hagyományos és elektronikus 

képeslapok, képaláírások, emlékeztetők írása, jegyzetek készítése, diktált üzenetek leírása, 

SMS-ek/MMS-ek, ügyintézéssel kapcsolatos vagy személyes információt tartalmazó levelezés 

postai levélben, faxon, elektronikusan (pl. tudakozódás, megrendelés, foglalás, 

visszaigazolás), tetszést/nem tetszést kifejező üzenetek, elektronikus informális műfajok, pl. 

blog, fórum, bejegyzések közösségi oldalakon, megállapodások, szerződések, közlemények 

szövegének egyeztetése, cikkek írása magazinok, újságok és hírlevelek számára, cselekvéssort 

tartalmazó instrukciók, történetek, elbeszélések, mesék, jellemzések, leírások, jegyzetek, 

versek, rapszövegek, rigmusok, dalszövegek, rövid jelenetek, paródiák, poszterek készítése. 

 

 

A továbbhaladás 

feltételei 

B2- szintű nyelvtudás. 

A tanuló képes megérteni az egyszerűbb konkrét vagy elvont témájú, 

köznapi vagy tanulmányaihoz kapcsolódó beszélgetések gondolatmenetét. 

Szinte végig aktívan részt vesz az ismerős kontextusokban folyó 

beszélgetésekben, hatékonyan meg tudja indokolni és fenn tudja tartani 

nézeteit. Folyamatosan olyan szintű interakciót tud folytatni anyanyelvű 

beszélővel, hogy az egyik félnek sem megterhelő.  

Világos leírást ad az érdeklődésével kapcsolatos témák szélesebb köréről. 

Ki tudja fejteni egy aktuális témával kapcsolatos álláspontját, és tömören 

el tudja mondani a különböző alternatívák előnyeit és hátrányait. 

Elolvas a jelenkor problémáival kapcsolatos rövidebb cikkeket és 

beszámolókat, amelyeknek szerzői egy adott álláspontot vagy hozzáállást 

képviselnek.  

Több műfajban is képes világos szöveget alkotni különböző 

témakörökben, és ki tudja fejteni a véleményét egy aktuális témáról úgy, 

hogy részletezni tudja a különböző lehetőségekből adódó előnyöket és 

hátrányokat. 
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Kommunikációs szándékok 

 

Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok 

 

telefonálásnál  üzenethagyás Ich möchte eine Nachricht für …hinterlassen.…  

szóbeli üdvözletküldés 

üdvözlet átadása 

Viele Grüße an Petra! 

Richte Petra viele Grüße aus! 

együttérzés és arra reagálás Mein (aufrichtiges)Beileid! Danke. 

 

Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok 

 

hála Ich bin Ihnen dankbar dafür, dass… 

kíváncsiság Ich bin gespannt, ob…   

félelem 
Ich befürchte, dass… 

 

Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok 

 

véleménykérés és arra reagálás, 

véleménynyilvánítás 

/ Sind Sie damit einverstanden, dass…?  Meines 

Wissens 

egyetértés, egyet nem értés, 

kételkedés, kétség 

Da bin ich anderer Meinung.  Ohne Zweifel… 

Ich zweifle daran, dass... auf jeden Fall, du hast mich 

überzeugt 

érdeklődés, érdektelenség Ich interessiere mich für … (nicht).  

tetszés, nem tetszés Ich bin daran (nicht) interessiert.  

ellenvetés Sie haben Recht, aber…,  auf keinen Fall 

ellenvetés visszautasítása, meggyőzés Da bin ich mit Ihnen gar nicht einverstanden. Sie 

können Recht haben, aber… Ganz im Gegenteil 

akarat, kívánság, képesség, szükségesség, Das könnte vielleicht…, … Es ist notwendig… Die 
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lehetőség, bizonytalanság, kötelezettség Möglichkeit besteht… 

ígéret, szándék, terv Ich mache das schon! / Ich habe die Absicht, …  

érdeklődés értékítélet, preferencia, 

érdeklődési kör iránt 

Was bevorzugen Sie? Haben Sie Interesse für…? Was 

halten Sie von…?  

dicséret, kritika, szemrehányás 
Ich halte … für sehr gut.  Du hast mich tief beleidigt. 

Ich an deiner Stelle 

 

Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok 

 

dolgok, személyek megnevezése, leírása Es handelt sich um… Die Geschichte handelt von…. 

igenlő vagy nemleges válasz Sowohl… als auch 

válaszadás elutasítása Leider kann ich Ihre Frage nicht beantworten. 

tudás, nem tudás Keine Ahnung,… 

bizonyosság, bizonytalanság Ich vermute,… Ich nehme an, dass…, Ich bin davon 

überzeugt, dass 

emlékezés, nem emlékezés 
Ich erinnere mich (nicht) daran, dass, … 

 

 

A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok 

 

kérés Darf/Dürfte ich Sie bitten,… 

javaslat és arra reagálás Ich schlage vor, dass… 

találkozó megbeszélése Können wir einen Termin festlegen? 

reklamálás Entschuldigung, ich habe ein Problem… 

tanácskérés, tanácsadás Was schlägst du vor? Ich rate,… / Ich schlage vor…, 

entweder…oder,  je…desto 

segítség felajánlása és arra reagálás Kann ich Ihnen helfen/ behilflich sein? Ja, das wäre 
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nett. Danke, das geht schon. 

ajánlat és arra reagálás, 

figyelemfelhívás 

Darf ich Ihnen ….. anbieten?Ich nehme Ihr Angebot 

gerne an. 

Ich möchte Sie darauf aufmerksam machen, dass…  

 

Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok 

 

félbeszakítás Darf ich Sie kurz unterbrechen? 

megerősítés Halten wir fest,…., Das ist durchaus möglich. Am 

besten… 

körülírás Was verstehen Sie darunter? Sie wollen, dass 

példa megnevezése Ein Beispiel dafür ist… 

témaváltás, beszélgetés lezárása Könnten wir jetzt noch darüber reden, ? Können wir ein 

anderes mal vielleicht hier fortsetzen?  

 

Fogalomkörök 

 

Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezései 

Cselekvés, történés, 

létezés kifejezése 

    

 személytelenség es Es ist das erste Mal, dass... 

Es geht um .../ Es dauert lange 

bis... 

Es ist schön,… 

 

 műveltetés lassen (Präsens, 

Präteritum) 

Wir lassen/ließen unser Auto 

reparieren. 
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  Passiv mit Modalverb 

(Präsens)  

Passiv (Präteritum) 

Funktionsverbgefüge 

Sie müssen abgeholt werden. 

Sie mussten abgeholt werden. 

Ich nehme etwas in Anspruch. 

Man nimmt auf die Kinder 

Rücksicht… 

 

Térbeli viszonyok     

 irányok, 

helymeghatározás 

Präpositionen mit dem 

Akkusativ 

entlang 

 

Präpositionen mit dem 

Dativ 

gegenüber 

Gehen Sie den Fluß entlang! 

 

 

 

 

 

Die Post ist unserer Schule 

gegenüber. 

 

Minőségi 

viszonyok 

    

  Apposition Der Mann mit der Brille 

Ludwig der Erste 

 

  Wer? Der Bekannte / mein Bekannter, 

der Arme, die Arme 
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Modalitás  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perfekt 

 

 

haben+zu+Infinitiv 

 

sein+zu+Infinitiv 

 

brauchen+zu+Infinitiv 

 

lässt sich 

Ich habe das Fenster nicht 

schließen wollen 

 

Du hast dafür selber zu sorgen. 

 

Die Aufgabe ist leicht zu lösen. 

 

Jetzt brauchst du mir nicht zu 

helfen. 

Die Aufgabe läßt sich leicht lösen. 

 

Esetviszonyok  Genitiv   
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Logikai viszonyok feltételesség 

óhajtó mondatok 

 

melléknévi 

igeneves 

szerkezetek 

 

 

szóképzés 

 

 

 

Partizip Präsens, Partizip 

Perfekt - 

Partizipialattribut 

 

 

Zusammensetzungen 

Verb>Substantiv 

Suffixe -heit, -keit 

-ung 

Präfixe Ge-,Ur-,Un- 

 

Wenn ich doch/nur…. hätte! 

Hätte ich doch/nur…! 

lachend, spielend…. 

gekocht, geschrieben… 

das spielende Kind, das gelesene 

Buch 

 

Haustür 

lesen>Lesen 

Schönheit, Fertigkeit 

Vorstellung 

Geschwister, 

Urgrossvater,Unglück 

 

Szövegösszetartó 

eszközök 

kötőszók, 

 

 

 

névmások 

 

 

 

 

obwohl / als ob / als wenn/als 

anstatt dass/ anstatt zu+Infinitiv 

ohne dass/ ohne zu+Infinitiv 

das, 

jeder, keiner, 

einander,  

derselbe 

einer, welcher, 

 

 

A szókincs fejlesztésével párhuzamosan gondot fordítunk az ige- és melléknévi vonzatok 

elsajátítására. 
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Témakörök tizedik évfolyam számára 

 

 

Személyes vonatkozások, család  
Óraszám:10 

Ismeretek, fejlesztési követelmények Lehetséges kapcsolódási pontok 

A tanuló személye, életrajza, életének fontos 

állomásai.  

 

Személyes tervek. 

 

Családi élet, párválasztás, jegyesség, 

házasság, gyermekvállalás, 

nagycsalád/karrier, az ideális partner, ideális 

kapcsolat. 

 

Technika, életvitel és gyakorlat: család és 

háztartás.  

 

Etika: családi élet. 

 

 

Ember és társadalom  
Óraszám:12 

Ismeretek, fejlesztési követelmények Lehetséges kapcsolódási pontok 

Fiatalok problémái. 

 

Konfliktusok és kezelésük. 

 

Fogyatékos és hátrányos helyzetű emberek 

helyzete. 

 

Udvariassági szokások. 

 

Etika: társas kapcsolatok, előítélet, tolerancia, 

bizalom, együttérzés; fogyatékkal élők, 

szegények és gazdagok. 
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Társadalmi szokások nálunk és a 

célországokban. 

 

 

Környezetünk 
Óraszám:12 

Ismeretek, fejlesztési követelmények Lehetséges kapcsolódási pontok 

A lakóhely nevezetességei, szolgáltatások, 

szórakozási lehetőségek. 

 

A fiatalok otthonteremtési lehetőségei itthon 

és a célországokban, ill. az EU-ban. 

 

Az Európai Unió.  

 

Környezetvédelem, megújuló 

energiaforrások. 

Technika, életvitel és gyakorlat: 

fenntarthatóság, környezettudatosság otthon 

és a lakókörnyezetben, víz és energia- 

takarékosság, újrahasznosítás. 

 

 

 

Az iskola 
Óraszám:12 

Ismeretek, fejlesztési követelmények Lehetséges kapcsolódási pontok 

Pályaválasztás, esélyek, lehetőségek, vágyak, 

továbbtanulás itthon és külföldön,  

pályázati lehetőségek. 

 

Az ismeretszerzés különböző módjai. 

 

A nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe, 

Történelem, társadalmi, és állampolgári 

ismeretek: a tudás fogalmának átalakulása, a 

tanulás technikái, élethosszig tartó tanulás. 

Informatika: digitális tudásbázisok, könyvtári 

információs rendszerek. 



NÉMET NYELV 5 ÉVFOLYAMOS HELYI TANTERVE 

 

fontossága. 

 

Az internet szerepe az iskolában, a 

tanulásban. 

 

 

A munka világa 
Óraszám:10 

Ismeretek, fejlesztési követelmények Lehetséges kapcsolódási pontok 

Pályaválasztás szempontjai. 

 

Továbbtanulás vagy munkába állás.  

 

Álláskeresés, álláspályázat, önéletrajz, 

állásinterjú. 

 

Globalizáció a munka világában, hoffice, 

szolgáltatások. 

Technika, életvitel és gyakorlat: 

pályaorientáció és munka. 

 

 

Életmód 
Óraszám:12 

Ismeretek, fejlesztési követelmények Lehetséges kapcsolódási pontok 

Testi és lelki egyensúly. 

 

A harmonikus élet értékként való tisztelete. 

 

Felkészülés az önálló életre. 

Technika, életvitel és gyakorlat: testi és lelki 

egészség, balesetek megelőzése, egészséges 

ételek. 

Testnevelés és sport: a rendszeres testedzés 

hatása a szervezetre, relaxáció. 

Biológia-egészségtan: egészséges életmód, a 

betegségek ismérvei, fogyatékkal élők, 
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Fogyatékossággal élők iránti elfogadó és 

segítőkész magatartás. 

 

Káros szenvedélyek, függőségek, 

fertőző betegségek, Aids és a betegség 

megelőzése. 

betegségmegelőzés, elsősegély. 

 

 

 

Szabadidő, művelődés, szórakozás 
Óraszám: 30 

Ismeretek, fejlesztési követelmények Lehetséges kapcsolódási pontok 

Szabadidős elfoglaltságok, hobbik. 

 

Színházi/mozi/olvasásélmény. 

Televízió kontra olvasás, olvasás kontra 

számítógép. 

 

Sportolás, extrémsportok. 

 

Olvasmányélmények:  

Irodalmi bevezető - ajánlott olvasmányok: 

 

Mark Twain: Die deutsche Sprache 

A legrégibb német irodalmi emlékek: 

Hildebrandslied,,  Merseburger 

Zaubersprüche 

Der Minnesang - Walther von der 

Földrajz: más népek kultúrái. 

 

Testnevelés és sport: példaképek szerepe, 

sportágak jellemzői. 

Magyar nyelv és irodalom: rövid epikai, lírai, 

drámai művek olvasása, a reklám és a 

popzene új szóbeli költészete 

 

 

Történelem: az egyes irodalmi művek 

keletkezésének történelmi időszaka 
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Vogelweide 

Die Heldendichtung - Das Nibelungenlied 

Eine Ballade von Schiller 

H. Böll: Anekdote zur Senkung der 

Arbeitsmoral 

 

Tájékozódás a célországok történelméről 

modulrendszerben.  

 

 

 

Utazás, turizmus 
Óraszám:12 

Ismeretek, fejlesztési követelmények Lehetséges kapcsolódási pontok 

A fiatalok utazási szokásai. 

 

Társasutazás/egyéni utazás. 

 

Megváltozott utazási szokásaink a globalizált 

világban. 

Mobilitás. 

 

Turisztikai célpontok. 

Technika, életvitel és gyakorlat: közlekedési 

ismeretek, közlekedésbiztonság, 

fenntarthatóság, környezettudatosság a 

közlekedésben. 

 

 

 

Földrajz: a kulturális élet földrajzi alapjai, 

nyelvek és vallások, egyes meghatározó 

jellegű országok turisztikai jellemzői. 

 

 

Tudomány és technika 
Óraszám:10 

Ismeretek, fejlesztési követelmények Lehetséges kapcsolódási pontok 
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Népszerű tudományok, ismeretterjesztés. 

 

Tudományos és technikai újdonságok 

megismerése bármely tudományos területen, 

modulrendszerben. 

 

Aktuális témák 

Történelem, társadalmi és állampolgári 

ismeretek; fizika: tudománytörténeti 

jelentőségű felfedezések, találmányok. 

Informatika: számítógépen keresztül való 

kapcsolattartás, információ keresése, az 

informatikai eszközöket alkalmazó média 

megismerése, az elterjedt 

infokommunikációs eszközök előnyeinek és 

kockázatainak megismerése, a netikett 

alapjainak megismerése, élőszóval kísért 

bemutatók és felhasználható eszközeik. 

 

 

 

Gazdaság és pénzügyek 
Óraszám:10 

Ismeretek, fejlesztési követelmények Lehetséges kapcsolódási pontok 

A pénz szerepe a munkavállalásban, emberi 

kapcsolatokban. 

 

Vásárlás kis boltokban, szupermarketben. 

 

Fogyasztás, reklámok és hatásaik. 

 

Kikerülés az adósságcsapdából.  

Technika, életvitel és gyakorlat: család és 

háztartás, tudatos vásárlás, pénzügyi 

ismeretek. 

Történelem, társadalmi és állampolgári 

ismeretek: a jövedelem szerepe a családban, 

kiadás, bevétel, megtakarítás, hitel rezsi, 

zsebpénz. 

 

A fennmaradó 14 órában készülünk a német karácsonyi délutánra és a szépkiejtési versenyre, 

valamint filmeket nézünk. 
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Fejlesztési egység Hallott szöveg értése 

Előzetes tudás 

B2-, azaz a tanuló már megért köznapi és tanulmányi életben elhangzó 

beszédeket, de csak lassúbb beszédtempó esetén, és ha akcentus nélkül 

beszélnek. 

Megért olyan konkrét és elvont témájú üzeneteket, amelyek a 

mindennapi élet, illetve a tanulmányi munka során adódhatnak. 

Az egyszerűbb érveléseket követni tudja, amennyiben a téma teljesen 

ismerős, és a beszéd menete nem túl gyors. 

Követni tudja az anyanyelvű beszélők közötti társalgás lényegét.  

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A köznapi és tanulmányi életben elhangzó hosszú beszédek megértése, 

ha normális beszédtempóban erős akcentus nélkül beszélnek. 

Konkrét és elvont témájú üzenetek megértése, amelyek a mindennapi 

élet, illetve a tanulmányi munka során előfordulhatnak. 

Az összetettebb érvelés követése, amennyiben a téma viszonylag 

ismerős, és a beszéd menete jól követhető. 

Az anyanyelvű beszélők közötti társalgás viszonylag könnyed 

követése. 

Az érettségi vizsga követelményeiben meghatározott szövegek 

általános és részinformációinak megértése.  

A fejlesztés tartalma 

A mindennapi társalgásban és a tanulás során elhangzó összetett álláspontok lényegének 

megértése. 

A normális beszédtempójú és erős akcentus nélküli köznyelvi beszéd és tanulmányokkal 

kapcsolatos előadás főbb pontjainak megértése. 

Konkrét és elvont témájú, a mindennapi és a tanulmányi munka során előforduló standard 

dialektusú bejelentések és üzenetek megértése. 

Rádiós dokumentumműsor és egyéb felvett vagy közvetített hanganyagok megértése standard 

dialektus esetén. 

Konkrét és elvont témájú hírműsorok, dokumentumfilmek, televíziós műsorok, színdarabok, 
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beszélgetőműsorok megértése. 

Részletes, összetett érvelés megértése ismerős téma esetén. 

Anyanyelvű beszélők közötti társalgás viszonylag könnyed követése. 

A beszélő hangulatának, hangszínének, nézeteinek és attitűdjeinek megértése. 

A szövegértési stratégiák alkalmazása, pl. szöveghallgatáskor a főbb pontok keresése. 

A megértés ellenőrzése kontextuális jelek segítségével. 

Felkészülés mindezek alkalmazására az érettségi vizsga feladatainak megoldása során. 

 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások  

Közlemények, párbeszédek, üzenetek, bejelentések (pályaudvaron, repülőtéren stb.), televíziós 

és rádiós hírek, beszélgetőműsorok, színdarabok, dokumentumfilmek, hangfelvételek, 

rögzített telefonos szövegek (pl. üzenetrögzítő, információs szolgálatok), telefonbeszélgetések, 

tanulmányokkal kapcsolatos előadások, prezentációk, beszélgetések, riportok, élő interjúk, 

filmek, anyanyelvűek közti társalgás. 

 

 

Fejlesztési cél Szóbeli interakció 

Előzetes tudás 

B2-, azaz a tanuló folyékonyan használja a nyelvet általános és 

tanulmányokkal kapcsolatos témák szűkebb körében. 

Gondolatait, véleményét és érveit, valamint az érzelmek különböző 

fokozatait képes kifejezni. 

Részt tud venni a mindennapi és a tanulás során előforduló 

vitahelyzetekben. 

Alkalmazkodik a kommunikációs helyzethez stílusban, 

regiszterhasználatban. 

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Folyékony, helyes és hatékony nyelvhasználat általános és 

tanulmányokkal kapcsolatos témák széles körében. 

Gondolatok, vélemény és érvek, valamint az érzelmek különböző 
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fokozatainak pontos kifejezése. 

Hatékony részvétel a mindennapi és a tanulás során előforduló 

vitahelyzetekben. 

Alkalmazkodás a kommunikációs helyzethez stílusban, 

regiszterhasználatban. 

Az érettségi részletes követelményeiben megadott témakörökben és 

kommunikációs helyzetekben zökkenőmentes kommunikáció 

kezdeményezése, fenntartása és lezárása vizuális és verbális 

segédanyagok alapján. 

A fejlesztés tartalma 

Társalgásban való részvétel mindennapi, tanulmányi, iskolai vagy szabadidővel kapcsolatos 

témák körében. 

Érzelmek különböző fokozatainak árnyalt kifejezése, események, élmények személyes 

jelentőségének kifejezése. 

Gondolatok, problémák felvetése, megvitatása, teendők meghatározása, alternatív javaslatok 

értékelése mindennapi és általános érdeklődésre számot tartó témák esetén. 

A tanulmányokhoz, érdeklődési körhöz kapcsolódó beszélgetésben való aktív részvétel, 

információcsere, nézetek kifejtése, indoklása, rákérdezés mások nézeteire, reagálás azokra. 

Elbeszélés, újságcikk, előadás, eszmecsere, interjú vagy dokumentumfilm összefoglalása, 

véleménynyilvánítás, a témával kapcsolatos kérdések megválaszolása. 

Vitákban saját érvek pontos, meggyőző indoklása, bizonyítása példákkal. 

A partner érveinek felismerése, elfogadása vagy meggyőző cáfolata, ellenérvek pontos 

megfogalmazása, indoklása és példákkal való bizonyítása. 

Közös munka során a részletes utasítások megbízható megértése, megbeszélése, a partner 

véleményének kikérése. 

Szolgáltatások kapcsán felmerülő nézeteltérések megvitatása és hatékony megoldása. 

Összetett információ és tanács megértése és cseréje. 

Több forrásból származó információk és érvek összegzése, bemutatása, megvitatása. 

Hatékony részvétel interjúban, folyamatos kezdeményezés, gondolatok kifejtése, 

tapasztalatokról való beszámolás, saját kérdések megfogalmazása. 
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Anyanyelvű beszélők között zajló élénk eszmecsere megértése és bekapcsolódás a 

beszélgetésbe. 

Ismerős és általános témáról beszélgetés kezdeményezése, fenntartása, a szó átvétele, átadása, 

mások bevonása, a beszélgetés lezárása, egymás kölcsönös megértésének elősegítése. 

Beszélgetésben elhangzottak összefoglalása, a lényeg kiemelése, a megértés ellenőrzése, 

félreérthető megfogalmazások javítása, körülírás, szinonimák használata. 

A kommunikációs eszközök széles körének alkalmazása. 

A kommunikációs távolság felmérése, az általános udvariassági szabályok ismerete és 

alkalmazása. 

Állítások és közbeszólások kommentálása, ezáltal az eszmecsere kibontakozásának 

elősegítése. 

Ismerős témában a beszélgetés menetének terelése, a megértés megerősítése, mások bevonása 

a beszélgetésbe.  

Természetes, jó nyelvhelyességgel való kommunikáció a körülményeknek megfelelő 

stílusban. 

Mondanivaló helyzethez és körülményekhez igazítása, gondolatok közötti viszonyok pontos, 

hatékony jelzése. 

A legtöbb általános témában jó szókincs, rugalmas használat, lexikai pontosság. 

Állandósult szókapcsolatok használata azért, hogy időt nyerjen és megtartsa a szót, amíg 

megfogalmazza mondanivalóját. 

Viszonylag magas szintű grammatikai biztonság, értelemzavaró hibák nélkül. 

Meglehetősen egyenletes beszédtempó, időnkénti habozással. 

Tiszta, természetes kiejtés és hanglejtés. 

Felkészülés mindezek alkalmazására az érettségi vizsga feladatainak megoldása során. 

A szóbeli interaktív vizsgához szükséges kommunikációs stratégiák. 

 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások. 

Személyes és telefonos társalgás, megbeszélés, eszmecsere, tranzakciós és informális 

párbeszéd, utasítás, interjú, vita, szerep eljátszása. 
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Fejlesztési egység Összefüggő beszéd 

Előzetes tudás 

B2-, azaz a tanuló az érdeklődési körhöz és a tanulmányokhoz 

kapcsolódó témák szűkebb körében el tud végezni leírást, bemutatást,  

és előadást. 

A fontos gondolatokat kiemeli, és a mondanivalóját alátámasztja 

példákkal, érvekkel. 

Megtervezi, hogy mit és milyen eszközökkel mondjon. 

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Világos, szisztematikusan kifejtett leírás és bemutatás, előadás tartása 

az érdeklődési körhöz és a tanulmányokhoz kapcsolódó témák széles 

skálájában. 

A fontos gondolatok megfelelő kiemelése, és a mondanivaló 

alátámasztása példákkal, érvekkel. 

Annak megtervezése, hogy mit és milyen eszközökkel mondjon, 

valamint a hallgatóságra tett hatás figyelembe vétele. 

Képesség természetes módon eltérni egy előre elkészített szövegtől. 

Az érettségi vizsga részletes követelményeiben megadott 

témakörökben és kommunikációs helyzetekben önálló megnyilatkozás, 

témakifejtés (gondolatok, vélemény) vizuális és verbális segédanyagok 

alapján. 

A fejlesztés tartalma 

Szisztematikusan kifejtett előadás bemutatása, a fontos gondolatok kiemelése. 

Érvek sorba rendezése, főbb pontok megfelelő kiemelése és a gondolatok alátámasztása 

példákkal, érvekkel. 

Tényszerű és irodalmi szövegek összefoglalása, megjegyzések hozzáfűzése. 

Világos, folyékony, rögtönzött, a hallgatóság számára egyértelmű bejelentések kifejezése a 

legtöbb általános témában. 

A különböző alternatívák előnyeinek és hátrányainak kifejtése. 
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Ellentétes nézetek és a főbb gondolatok megvitatása. 

Egy film vagy színdarab cselekményének és az események sorozatának összefoglalása. 

Kivonatok készítése olyan hírműsorokból, interjúkból vagy dokumentumfilmekből, amelyek 

véleményeket, érveket és eszmecserét tartalmaznak. 

Mondanivaló megtervezése, beszéd eszközeinek kiválasztása. 

Ismerős szituációkban folyékony és könnyed nyelvhasználat. 

Hallgatóságra tett hatás figyelembevétele. 

Aktuális témával kapcsolatos nézőpontok elmagyarázása. 

Szókincsbeli és szerkezetbeli hiányosságok, valamint botlások és hibák kompenzálása és 

kijavítása körülírással és átfogalmazással. 

Jellegzetes hibák feljegyzése, és a beszéd tudatos ellenőrzése a hibák alapján. 

Természetes eltérés az előre elkészített szövegtől, reagálás a hallgatóság által felvetett 

szempontokra, a prezentációt követő kérdések megválaszolása. 

Mindezeknek a szóbeli érettségi vizsgán történő alkalmazására való felkészülés. 

 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: 

Leírások, képleírások, témakifejtés, elbeszélő szöveg, érveléssor, előadások, prezentációk 

(önállóan vagy segédanyagok, instrukciók alapján), projektek bemutatása, párbeszéd és 

társalgás, nyilvános viták és eszmecserék, telefonbeszélgetés, szerep eljátszása, versek, 

rapszövegek. 

 

 

Fejlesztési egység Olvasott szöveg értése 

Előzetes tudás 

B2- azaz a tanuló képes a főként érdeklődési köréhez kapcsolódó 

rövidebb szövegek megértésére. 

Egyszerűbb szövegeket gyorsan átolvasás, a lényeges részleteket 

megtalálja. 

Önállóan olvas, valamint a különböző szövegeknek és céloknak 
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megfelelően képes az olvasási stílus és sebesség változtatására.  

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanuló érdeklődési köréhez kapcsolódó szövegek elolvasása és 

megértése. 

Hosszú és összetett szövegeket gyorsan átolvasása, a lényeges részletek 

megtalálása. 

Önálló olvasás, az olvasási stílus és sebesség változtatása a különböző 

szövegeknek és céloknak megfelelően. 

Bonyolultabb és hosszabb szövegekben is az író álláspontjának, 

nézőpontjának megértése. 

Az érettségi vizsga követelményeiben leírt szövegek fontos általános és 

részinformációinak megértése. 

A fejlesztés tartalma 

Az érdeklődési köréhez és tanulmányaihoz kapcsolódó levelezés, hírek, cikkek elolvasása és a 

lényeg megértése. 

Érdeklődésével és tanulmányaival kapcsolatos hosszú, összetett utasítások, feltételek és 

figyelmeztetések megértése. 

Különböző tantárgyakkal kapcsolatos cikkek megértése esetenként szótár használatával. 

Az önálló olvasás fejlesztése, olvasási stílus és sebesség változtatása a különböző 

szövegeknek és céloknak megfelelően. 

A megfelelő források szelektív használata. 

Témák széles körében hírek, cikkek és beszámolók tartalmának és fontosságának gyors 

meghatározása és annak eldöntése, hogy érdemes-e a szöveget alaposabban is tanulmányozni. 

Az író álláspontjának, nézőpontjának megértése napjaink problémáival foglalkozó cikkekben 

és beszámolókban. 

Széles körű szókincs kialakítása. 

Ismeretlen kifejezések, fordulatok kezelése, a jelentés szövegkörnyezetből, 

szövegösszefüggésből való kikövetkeztetésével. 

Online és hagyományos, egy- és kétnyelvű szótárak használata. 
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Kortárs irodalmi prózai szövegek megértése.  

Felkészülés mindezek alkalmazására az érettségi vizsga feladatainak megoldása során. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: 

Utasítások, instrukciók (pl. feliratok, használati utasítások), tájékoztató szövegek (pl. hirdetés, 

reklám, menetrend, prospektus, műsorfüzet), tájékoztató táblák, utcai és filmfeliratok, 

játékszabályok, hagyományos és elektronikus levelek, újságcikkek (pl. hír, beszámoló, riport), 

internetes honlapok, internetes fórumok hozzászólásai, ismeretterjesztő szövegek, 

képregények, tantárgyakkal kapcsolatos szövegek, cikkek, publicisztikai írások, tantárgyakkal 

kapcsolatos forrásirodalom, beszámolók, elbeszélő szövegek, modern szépirodalmi szövegek. 

 

 

Fejlesztési egység Írás 

Előzetes tudás 

B2-, azaz a tanuló tud világos, lényegre törő szövegeket írni némely 

érdeklődési körrel és tanulmányokkal kapcsolatos témakörben és 

műfajban. 

Érveit, gondolatait és véleményét képes kifejteni elvontabb jellegű 

témákról is. 

Tudakozódással és problémák magyarázatával kapcsolatos üzeneteket 

feljegyez. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Világos, részletes szövegek írása érdeklődési körrel és tanulmányokkal 

kapcsolatos számos témakörben és műfajban. 

Érveik gondolatok és vélemény kifejtése elvont témákról is. 

Tudakozódással és problémák magyarázatával kapcsolatos üzenetek 

feljegyzése. 

Az adott műfaj hagyományainak követése. 

Jártasság az érettségi íráskészséget mérő feladatainak megoldásában és 

az értékelésükre használt kritériumok alkalmazásában. 

A fejlesztés tartalma 

Világos, részletes szövegek írása számos témakörben. 
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Több forrásból származó adatok és érvek összegzése és értékelése, a fontos gondolatok 

érthető közlése. 

Tudakozódással és problémák magyarázatával kapcsolatos üzenetek, információt közlő 

feljegyzések/üzenetek írása a mindennapi életében szerepet játszó embereknek. 

Hírek, nézetek hatékony kifejtése, reagálás mások nézeteire. 

Esszé, beszámoló, riport, film-, könyv-, színdarab-ismertető írása. 

A különböző érzelmi fokozatok kifejezése, továbbá az események és élmények személyes 

jelentőségének kiemelése levelezésben. 

Megjegyzések megfogalmazása a levelezőpartner híreivel és nézeteivel kapcsolatban. 

Kreatív, önkifejező műfajokkal való kísérletezés, pl. vers, elbeszélés, történet írása, illetve 

átírása. 

Gondolatokról és problémamegoldásokról értékelés készítése. 

Részletes leírás készítése valóságos vagy képzelt eseményekről és élményekről. 

Érvelés rendezett kifejtése egy bizonyos nézőpont mellett vagy ellen, a különböző alternatívák 

előnyeinek és hátrányainak kifejtése. 

A lényeges pontok és alátámasztó gondolatok hangsúlyozása, a több forrásból származó 

információk és érvek szintetizálása. 

A gondolatok közötti kapcsolat világos, összefüggő jelölése, az adott műfaj hagyományainak 

követése. 

Levelek, cikkek, beszámolók, történetek világos, a szöveg jól definiált tartalmú bekezdésekre 

tagolása, bekezdések szerkesztése, szövegszerkesztés: bevezetés, kifejtés, lezárás. 

Kötőszavak, kifejezések hatékony használata a szöveg logikájának megvilágítására és a 

könnyebb megértés támogatására. 

Saját írásmű tudatos ellenőrzése, javítása; a félreértést okozó hibák helyesbítése. 

A szókincsbeli és szerkezetbeli hiányosságok kompenzálása körülírással és átfogalmazással. 

A mondanivaló alátámasztása vizuális eszközökkel (pl. rajz, ábra, diagram, térkép). 

Az írásmű stílusának magabiztos megválasztása, a formális, neutrális és informális stílus 

stíluselemeinek alkalmazása. 

A nyelvi szintnek megfelelő, felhasználóbarát online és hagyományos szótárak használata. 

Felkészülés az érettségi íráskészséget mérő feladatainak megoldására, és az értékelésükre 
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használt kritériumok megismerése. 

 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: 

Hagyományos és elektronikus nyomtatvány, kérdőív, listák, hagyományos és elektronikus 

képeslapok, képaláírások, emlékeztetők írása, jegyzetek készítése, diktált üzenetek leírása, 

SMS-ek/MMS-ek, ügyintézéssel kapcsolatos vagy személyes információt tartalmazó levelezés 

postai levélben, faxon, elektronikusan (pl. tudakozódás, megrendelés, foglalás, 

visszaigazolás), tetszést/nem tetszést kifejező üzenetek, elektronikus informális műfajok, pl. 

blog, fórum, bejegyzések közösségi oldalakon, megállapodások, szerződések, közlemények 

szövegének egyeztetése, cikkek írása magazinok, újságok és hírlevelek számára, cselekvéssort 

tartalmazó instrukciók, történetek, elbeszélések, mesék, jellemzések, leírások, jegyzetek, 

versek, rapszövegek, rigmusok, dalszövegek, rövid jelenetek, paródiák, poszterek készítése. 

 

 

A továbbhaladás 

feltételei 

B2 szintű nyelvtudás. 

A tanuló képes megérteni az összetettebb konkrét vagy elvont témájú, 

köznapi vagy tanulmányaihoz kapcsolódó beszélgetések gondolatmenetét. 

Aktívan részt vesz az ismerős kontextusokban folyó beszélgetésekben, 

meg tudja indokolni és fenn tudja tartani nézeteit. Folyamatos és 

természetes módon olyan szintű interakciót tud folytatni anyanyelvű 

beszélővel, hogy az egyik félnek sem megterhelő.  

Világos, részletes leírást ad az érdeklődésével kapcsolatos témák széles 

köréről. Ki tudja fejteni egy aktuális témával kapcsolatos álláspontját, és 

el tudja mondani a különböző alternatívák előnyeit és hátrányait. 

Elolvas a jelenkor problémáival kapcsolatos cikkeket és beszámolókat, 

amelyeknek szerzői egy adott álláspontot vagy hozzáállást képviselnek. 

Megérti a kortárs irodalmi prózai szövegeket. 

Több műfajban is képes világos, részletes szöveget alkotni különböző 

témák széles körében, és ki tudja fejteni a véleményét egy aktuális 

témáról úgy, hogy részletezni tudja a különböző lehetőségekből adódó 

előnyöket és hátrányokat. 

Nyelvtudása megfelel az érettségi vizsga emelt szintjének és 

követelményeinek. 
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Kommunikációs szándékok 

 

Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok 

 

üzenet átadása Ich soll Ihnen ausrichten, dass… 

együttérzés és arra reagálás Mein (aufrichtiges)Beileid! Danke. 

 

 

 

Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok 

 

véleménykérés és arra reagálás, 

véleménynyilvánítás 

Mich würde interessieren, was Sie dazu meinen? 

Würden Sie dem zustimmen? 

valaki igazának az elismerése és el nem 

ismerése 

Hundert Prozent Ihrer Meinung. 

egyetértés, egyet nem értés, 

kételkedés, kétség 

Es gibt keinen Zweifel daran, dass…, Das sehe ich 

völlig anders 

érdeklődés, érdektelenség Mich würde interessieren…Was sind die 

Vorteile/Nachteile von…? 

tetszés, nem tetszés Ich übertreibe nicht, wenn ich sage… 

ellenvetés Für mich ich das eher… 

ellenvetés visszautasítása, meggyőzés ausnahmslos, es steht außer Frage, ich bin überzeugt, 

dass 

akarat, kívánság, képesség, szükségesség, 

lehetőség, bizonytalanság, kötelezettség 

 

es sieht danach aus, …vermutlich …, um ehrlich zu 

sein,…erfahrungsgemäß 

érdeklődés értékítélet, kívánság, 

preferencia, érdeklődési kör iránt 

Echt? Das klingt ja spannend. Wie beurteilen Sie ….? 

Es wäre erwünscht… 
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dicséret, kritika, szemrehányás 
Wie kommst du darauf, dass…? Was bringt dich auf 

diese Idee?  Du hättest doch früher kommen können. 

Ich halte es für eine Frechheit,… 

 

Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok 

 

dolgok, személyek megnevezése, leírása Der Autor behauptet, dass…Der Autor betont/hebt 

vor… 

események leírása Außerdem…, darüber hinaus… 

igenlő vagy nemleges válasz Dafür/dagegen spricht, dass… ,   

bizonyosság, bizonytalanság Ich möchte betonen/unterstreichen, dass 

 

 

A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok 

 

javaslat és arra reagálás Wenn ich du wäre…Wie wäre es, wenn…, 

meghívás és arra reagálás, 

találkozó megbeszélése 

Kannst du kommen? Ja. Nein, es tut mir Leid. 

Können wir einen Termin festlegen? 

segítség felajánlása és arra reagálás, 

megegyezés 

Machen wir doch einen Plan… 

Am besten vereinbaren wir gleich noch… 

 

Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok 

 

visszakérdezés, ismétléskérés Also Sie haben gesagt, dass…, Habe ich dich richtig 

verstanden, dass..,  Wenn ich dich richtig verstanden 

habe,…Bei mir ist angekommen, dass…, Sie wollen, 

dass… 

beszélési szándék jelzése, téma 

bevezetése, félbeszakítás 

Entschuldigung für die Unterbrechung. Tut mir Leid, 

wenn ich Sie kurz unterbreche 
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megerősítés Also kurz gesagt,… 

Zusammengefasst lässt sich sagen, dass 

beszélgetés lezárása Dann machen wir es so. 

Mir fällt nichts mehr ein 

 

 

Fogalomkörök 

 

Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezései 

Cselekvés, történés, 

létezés kifejezése 

    

  Passiv mit Modalverb 

(alle Tempora)  

trennbar/untrennbar 

über- 

 

durch- 

 

unter- 

 

um- 

Sie müssen abgeholt werden. 

Sie mussten abgeholt werden. 

 

Das Schiff hat uns übergesetzt. 

Hast du den Text übersetzt? 

Er hat den Text durchgekreuzt. 

Er hat meinen Plan durchkreuzt. 

Er ist dem Direktor unterstellt. 

Ich stelle mich unter. 

Hast du den Tisch umgestellt? 

Sie haben mich umstellt. 

 

Birtoklás kifejezése     

  -s Karls brauner Anzug 

In Karls neuem Auto 

 

Időbeli viszonyok     
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 időtartam wie lange? Während des Urlaubs 

Während wir in Urlaub waren… 

 

Modalitás valószínűség 

szubjektiv 

hozzáállás 

 

Futur II. 

Sollen, müssen, wollen 

 

mögen, können, dürfen 

Er wird angekommen sein. 

Er soll/muss/will krank gewesen 

sein. 

Das mag/könnte/dürfte sein. 

 

Esetviszonyok névszók a 

mondatban 

Präpositionen mit dem 

Genitiv 

während, trotz, infolge, statt, 

wegen, aufgrund 

 

Logikai viszonyok feltételesség 

 

 

 

 

szóképzés 

Konditionalsatz:  

  Der verkappte  

  Nebensatz  

  Konjunktiv II.  

 

mit Suffixen –lich, 

-bar, -los, -ig 

 

Ohne Präfixe und 

Suffixe 

 

Hätte ich Zeit, dann/so... 

 

 

 

ärztlich, essbar, zahllos, hungrig 

 

 

Fluss, Flug… 

 

Függő beszéd  Konjunktiv I. Er sagt, er habe geschlafen.  

     

 

 

A szókincs fejlesztésével párhuzamosan gondot fordítunk az ige- és melléknévi vonzatok 

elsajátítására. 

 

 

 



NÉMET NYELV 5 ÉVFOLYAMOS HELYI TANTERVE 

 

Témakörök a 11. évfolyam számára  

 

Személyes vonatkozások, család  
Óraszám:8 

Ismeretek, fejlesztési 

követelmények 

Lehetséges kapcsolódási pontok 

A tanuló személye, életrajza, 

életének fontos állomásai. 

Személyes tervek. 

Családi élet, harmonikus 

együttélés/konfliktusok a 

családban. 

Válás, csonka család. 

Megváltozott családmodell. 

 

Technika, életvitel és gyakorlat: család és háztartás.  

 

Etika: önismeret, ember az időben: gyermekkor, ifjúság, 

felnőttkor, öregkor, családi élet. 

 

 

Ember és társadalom  
Óraszám:8 

Ismeretek, fejlesztési 

követelmények 

Lehetséges kapcsolódási pontok 

Női és férfi szerepek. 

Konfliktusok és kezelésük, 

mediáció. 

Előítéletek és azok feloldása. 

Társadalmi szokások nálunk és a 

célországokban. 

Etika: társas kapcsolatok, előítélet, tolerancia, bizalom, 

együttérzés; fogyatékkal élők, szegények és gazdagok. 

 

 

Környezetünk 
Óraszám:10 

Ismeretek, fejlesztési 

követelmények 

Lehetséges kapcsolódási pontok 

 

Önálló otthon kontra „Hotel 

Mama”. 

Technika, életvitel és gyakorlat: fenntarthatóság, 

környezettudatosság otthon és a lakókörnyezetben, víz és 
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Mobilitás itthon és külföldön. 

 

Európai Unió, tagságunkból 

adódó jogok és kötelességek. 

 

Környezetvédelem. 

 

Ökológiai lábnyom. 

energia- takarékosság, újrahasznosítás. 

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek; hon- és 

népismeret: Európai uniós ismeretek 

 

 

 

Az iskola 
Óraszám:7 

Ismeretek, fejlesztési 

követelmények 

Lehetséges kapcsolódási pontok 

Pályázati anyag készítése, 

állásinterjú. 

 

 

Iskolarendszerek 

összehasonlítása. 

 

 

Történelem, társadalmi, és állampolgári ismeretek: a tudás 

fogalmának átalakulása, a tanulás technikái, élethosszig 

tartó tanulás. 

Informatika: digitális tudásbázisok, könyvtári információs 

rendszerek. 

 

 

A munka világa 
Óraszám:7 

Ismeretek, fejlesztési 

követelmények 

Lehetséges kapcsolódási pontok 

Pályaválasztás, továbbtanulás 

vagy munkába állás.  

Aktualitások, felvételi rendszer 

itthon és külföldön 

Technika, életvitel és gyakorlat: pályaorientáció és munka. 

 

 

Életmód 
Óraszám:10 

Ismeretek, fejlesztési 

követelmények 

Lehetséges kapcsolódási pontok 

Az egészséges életmód (a 

helyes és a helytelen 

táplálkozás, táplálkozási 

Technika, életvitel és gyakorlat: testi és lelki egészség, 

balesetek megelőzése, egészséges ételek. 
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betegségek és azok 

megelőzése). 

Függőségek és azok 

megelőzése, gyógykezelése. 

A sport szerepe a betegségek 

megelőzésében. 

Harmónia kontra stressz. 

Alternatív gyógyászat. 

Életmód nálunk és a 

célországokban. 

 

Biológia-egészségtan: testrészek, egészséges életmód, a 

betegségek ismérvei, fogyatékkal élők, betegségmegelőzés, 

elsősegély. 

Testnevelés és sport: a rendszeres testedzés hatása a 

szervezetre, relaxáció. 

 

 

Szabadidő, művelődés, 

szórakozás 

Óraszám:25 

Ismeretek, fejlesztési 

követelmények 

Lehetséges kapcsolódási pontok 

Szabadidős elfoglaltságok, 

hobbik. 

Színház, mozi, koncert, kiállítás 

stb. 

Olvasás, rádió, tévé, számítógép, 

internet. 

Ismerkedés a német irodalommal 

- ajánlott olvasmányok: 

Th. Mann: Mario und der 

ZaubererFr. Dürrenmatt: Der 

Richter und sein HenkerGedichte 

von R. Maria Rilke,  B. Brecht 

Tájékozódás a célország(ok) 

történelméről modulrendszerben. 

Képzőművészetek és 

zeneművészet. 

 

Földrajz: más népek kultúrái. 

Magyar nyelv és irodalom: rövid epikai, lírai, drámai 

művek olvasása, a reklám és a popzene új szóbeli 

költészete. 

Informatika: e-könyvek, médiatudatosság. 

Vizuális kultúra: művészi alkotások leírása, értelmezése. 
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Utazás, turizmus 
Óraszám:10 

Ismeretek, fejlesztési 

követelmények 

Lehetséges kapcsolódási pontok 

A közlekedés eszközei, 

lehetőségei, a tömegközlekedés, 

a kerékpáros közlekedés. 

Nyaralás itthon, illetve 

külföldön. 

Utazási előkészületek, egy 

utazás 

 megtervezése, megszervezése. 

Az egyéni és a társas utazás 

előnyei és hátrányai. 

Szálláslehetőségek (camping, 

ifjúsági szállás, szálloda, bérelt 

lakás vagy ház, lakáscsere stb.).  

Turisztikai célpontok. 

 

Gasztronómia. 

Technika, életvitel és gyakorlat: közlekedési ismeretek, 

közlekedésbiztonság, fenntarthatóság, környezettudatosság 

a közlekedésben. 

Földrajz: a kulturális élet földrajzi alapjai, nyelvek és 

vallások, egyes meghatározó jellegű országok turisztikai 

jellemzői. 

 

 

Tudomány és technika 
Óraszám:6 

Ismeretek, fejlesztési 

követelmények 

Lehetséges kapcsolódási pontok 

Népszerű tudományok, 

ismeretterjesztés. 

A technikai eszközök szerepe a 

mindennapi életben. 

Az internet szerepe a 

magánéletben, a tanulásban és a 

munkában. 

 

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek; fizika: 

tudománytörténeti jelentőségű felfedezések, találmányok. 

Informatika: számítógépen keresztül való kapcsolattartás, 

információ keresése, az informatikai eszközöket alkalmazó 

média megismerése, az elterjedt infokommunikációs 

eszközök előnyeinek és kockázatainak megismerése, a 

netikett alapjainak megismerése, élőszóval kísért bemutatók 

és felhasználható eszközeik. 
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Gazdaság és pénzügyek 
Óraszám:7 

Ismeretek, fejlesztési 

követelmények 

Lehetséges kapcsolódási pontok 

Családi gazdálkodás. 

Zsebpénz. 

A pénz szerepe a 

mindennapokban. 

Vásárlás, szolgáltatások (például 

posta, bank). 

Fogyasztás, reklámok. 

Technika, életvitel és gyakorlat: család és háztartás, tudatos 

vásárlás, pénzügyi ismeretek. 

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: a 

jövedelem szerepe a családban, kiadás, bevétel, 

megtakarítás, hitel rezsi, zsebpénz. 

 

 

A fennmaradó 10 órában aktuális témákkal foglalkozunk, készülünk a német nyelvű 

karácsonyi előadásra, verseket tanulunk, filmet nézünk. 

 

 

Fejlesztési egység Hallott szöveg értése 

Előzetes tudás B2 szintű nyelvtudás, azaz a tanuló már megért köznapi és          

tanulmányi életben elhangzó hosszú beszédeket, normális beszédtempó 

esetén, és ha erős akcentus nélkül beszélnek.  

 

Megért olyan konkrét és elvont témájú üzeneteket, amelyek a mindennapi 

élet, illetve a tanulmányi munka során adódhatnak. 

Az összetettebb érveléseket követni tudja, amennyiben a téma viszonylag 

ismerős, és a beszéd menete jól követhető. 

Viszonylag könnyedén követni tudja az anyanyelvű beszélők közötti 

társalgás lényegét.  

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Összetett, elvont témájú előadás megértése akkor is, ha a téma nem vág 

közvetlenül a tanuló érdeklődési körébe, vagy nem kapcsolódik szorosan a 

tananyaghoz. 

Hallott szöveg megértése akkor is, ha a kulcsszavak egy része ismeretlen. 

Kulcsszavak jelentésének kikövetkeztetése a szövegkörnyezetből, egy 

számára kevéssé ismert nyelvi regiszter esetében is, vagy ha a beszélőnek 
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a standártól eltérő a kiejtése. 

Lényeges információk kiszűrése egy szövegből, akkor is, ha azokat rossz 

technikai körülmények között hallja, akkor is ha háttérzaj van (pl. a 

hangosbemondó információi repülőtéren, pályaudvaron, 

bevásárlóközpontban, stb.) 

Dalszövegek önálló megértése. 

A rádióadások nagy részének megértése, akkor is, ha a beszélők nem a 

standard nyelvet beszélik, akkor is, ha háttérzaj van. 

Igényes filmek megértése, akkor is, ha a szereplők argóban beszélnek. 

A fejlesztés tartalma 

A mindennapi társalgásban és a tanulás során elhangzó összetett álláspontok lényegének 

megértése.  

 

A gyorsabb beszédtempójú köznyelvi beszéd és tanulmányokkal kapcsolatos előadás minden 

részletének megértése. 

Konkrét és elvont témájú, a mindennapi és a tanulmányi munka során előforduló bejelentések 

és üzenetek megértése. 

Rádiós dokumentumműsor és egyéb felvett vagy közvetített hanganyagok megértése.  

Konkrét és elvont témájú hírműsorok, dokumentumfilmek, televíziós műsorok, színdarabok, 

beszélgetőműsorok megértése. 

Részletes, összetett érvelés megértése ismerős és ismeretlen téma esetén. 

Anyanyelvű beszélők közötti társalgás könnyed követése. 

A beszélő hangulatának, hangszínének, nézeteinek és attitűdjeinek megértése. 

Tévéhírek, ismeretterjesztő filmek megértése, ismeretlen nyelvi elemek jelentésének a 

szövegösszefüggésből való kikövetkeztetése, fontos és specifikus információk kiemelése. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások  

Közlemények, párbeszédek, üzenetek, bejelentések (pályaudvaron, repülőtéren stb.), televíziós 

és rádiós hírek, beszélgetőműsorok, színdarabok, dokumentumfilmek, hangfelvételek, rögzített 

telefonos szövegek (pl. üzenetrögzítő, információs szolgálatok), telefonbeszélgetések, 

tanulmányokkal kapcsolatos előadások, prezentációk, beszélgetések, riportok, élő interjúk, 

filmek, anyanyelvűek közti társalgás. 
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Fejlesztési cél Szóbeli interakció 

Előzetes tudás B2 szintű nyelvtudás, azaz a tanuló folyékonyan, helyesen és hatékonyan 

használja a nyelvet általános és tanulmányokkal kapcsolatos témák széles 

körében. 

 

Gondolatait, véleményét és érveit, valamint az érzelmek különböző 

fokozatait képes pontosan kifejezni. 

Hatékonyan részt tud venni a mindennapi és a tanulás során előforduló 

vitahelyzetekben. 

Alkalmazkodik a kommunikációs helyzethez stílusban, 

regiszterhasználatban. 

 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Annak elérése, hogy a spontán és folyamatos kommunikációt 

a társalgás egész időtartama alatt ne zavarják félreértések, 

a beszélgetés során egyik fél sem érezzen feszültséget 

vagy kényelmetlenséget. 

A közbevetett megjegyzések megfelelő lereagálása spontán 

válaszokkal. 

Kapcsolódás a partner által felvetett témákhoz, aktív részvétel 

összetett téma megvitatásában is. 

 A tanuló szükségleteinek, kívánságainak, szándékainak, 

tapasztalatainak, véleményének, érzéseinek választékos 

kifejezése a nyelvi tevékenység színtereinek ( 

magánszféra, közszféra, a társadalom, a szakma vagy a 

képzés)  leginkább megfelelő formában.  

A beszélgetés stílusának, mélységének befolyásolása. 

 

A fejlesztés tartalma 

Társalgásban való részvétel mindennapi, tanulmányi, és tudományos témák körében. 

 

Érzelmek különböző fokozatainak árnyalt kifejezése, események, élmények személyes 

jelentőségének kifejezése. 

Gondolatok, problémák felvetése, megvitatása, teendők meghatározása, alternatív javaslatok 

értékelése. 
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Összetett témákról szóló beszélgetésben való aktív részvétel, információcsere, nézetek 

kifejtése, indoklása, rákérdezés mások nézeteire, reagálás azokra. 

Elbeszélés, regény, újságcikk, előadás, eszmecsere, interjú vagy igényes film összefoglalása, 

véleménynyilvánítás, a témával kapcsolatos kérdések megválaszolása. 

Vitákban saját érvek pontos, meggyőző indoklása, bizonyítása példákkal. 

A partner érveinek felismerése, elfogadása vagy meggyőző cáfolata, ellenérvek pontos 

megfogalmazása, indoklása és példákkal való bizonyítása. 

Közös munka során a részletes utasítások megbízható megértése, megbeszélése, a partner 

véleményének kikérése. 

Szolgáltatások kapcsán felmerülő nézeteltérések megvitatása és hatékony megoldása. 

Összetett információ és tanács megértése és cseréje. 

Több forrásból származó információk és érvek összegzése, bemutatása, megvitatása. 

Hatékony részvétel interjúban, folyamatos kezdeményezés, gondolatok kifejtése, 

tapasztalatokról való beszámolás, saját kérdések megfogalmazása. 

Anyanyelvű beszélők között zajló élénk eszmecsere teljes megértése és bekapcsolódás a 

beszélgetésbe. 

Ismerős és elvont, szakmai témáról beszélgetés kezdeményezése, fenntartása, a szó átvétele, 

átadása, mások bevonása, a beszélgetés lezárása, egymás kölcsönös megértésének elősegítése. 

Beszélgetésben elhangzottak összefoglalása, a lényeg kiemelése, a megértés ellenőrzése, 

félreérthető megfogalmazások javítása, körülírás, szinonimák használata. 

A kommunikációs eszközök széles körének alkalmazása. 

A kommunikációs távolság felmérése, az általános udvariassági szabályok ismerete és 

alkalmazása. 

Állítások és közbeszólások kommentálása, ezáltal az eszmecsere kibontakozásának 

elősegítése. 

Ismerős és ismeretlen témában a beszélgetés menetének terelése, a megértés megerősítése, 

mások bevonása a beszélgetésbe.  

Természetes, jó nyelvhelyességgel való kommunikáció a körülményeknek megfelelő 

stílusban. 

Mondanivaló helyzethez és körülményekhez igazítása, gondolatok közötti viszonyok pontos, 

hatékony jelzése. 

Összetett témában is jó szókincs, rugalmas használat, lexikai pontosság. 

Állandósult szókapcsolatok használata azért, hogy időt nyerjen és megtartsa a szót, amíg 

megfogalmazza mondanivalóját. 
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Magas szintű grammatikai biztonság, értelemzavaró hibák nélkül. 

Egyenletes beszédtempó. 

Tiszta, természetes kiejtés és hanglejtés. 

A C1-es szóbeli interaktív vizsgához szükséges kommunikációs stratégiák. 

 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások. 

Személyes és telefonos társalgás, megbeszélés, eszmecsere, tranzakciós és informális 

párbeszéd, utasítás, interjú, vita, szerep eljátszása. 

 

Fejlesztési 

egység 

Összefüggő beszéd 

Előzetes tudás B2 szintű nyelvtudás, azaz a tanuló az érdeklődési köréhez és a 

tanulmányokhoz kapcsolódó témák széles körében el tud végezni leírást, 

bemutatást és előadást. 

 

A fontos gondolatokat kiemeli, a mondanivalóját alátámasztja példákkal, 

érvekkel. 

Megtervezi, hogy mit és milyen eszközökkel mondjon, figyelembe veszi a 

hallgatóságra tett hatást. 

Képes eltérni egy előre elkészített szövegtől. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Összetett témákról világos, részletes ismertető, beszámoló 

megtartása, megfelelően beépítve a rész témákat, az egyes 

témákat továbbgondolva és megfelelő következtetéseket 

levonva. 

Világos, tervszerűen kialakított leírás és bemutatás előadása, 

megfelelő hangsúlyt fektetve a lényeges kérdésekre és a 

téma kifejtését jól elősegítő részletekre. 

Közérdekű bejelentések úgy, hogy a finomabb 

jelentésárnyalatokat is ki tudja fejezni. 

Egy összetett témáról világos, tervszerűen felépített előadás 

megtartása, kiemelve a lényeges pontokat, valamint a 

mondanivalót megfelelően alátámasztó részleteket. 

Spontán módon eltérés az előre átgondolt szövegtől, a 
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közönség figyelmének a felkeltése. 

A tanuló gondolatainak könnyed, szórakoztató megjelenítése. 

A fejlesztés tartalma 

Szisztematikusan kifejtett előadás bemutatása, a fontos gondolatok kiemelése. 

Érvek sorba rendezése, főbb pontok megfelelő kiemelése és a gondolatok alátámasztása 

példákkal, érvekkel. 

Tényszerű és irodalmi szövegek összefoglalása, megjegyzések hozzáfűzése. 

Világos, folyékony, rögtönzött, a hallgatóság számára egyértelmű bejelentések kifejezése  

általános és speciális témákban. 

A különböző alternatívák előnyeinek és hátrányainak kifejtése. 

Ellentétes nézetek és a főbb gondolatok megvitatása. 

Egy film vagy színdarab cselekményének és az események sorozatának összefoglalása. 

Kivonatok készítése olyan hírműsorokból, interjúkból vagy dokumentumfilmekből, amelyek 

véleményeket, érveket és eszmecserét tartalmaznak. 

Mondanivaló megtervezése, beszéd eszközeinek kiválasztása. 

Ismerős és ismeretlen szituációkban folyékony és könnyed nyelvhasználat. 

Hallgatóságra tett hatás figyelembevétele. 

Aktuális témával kapcsolatos nézőpontok elmagyarázása. 

Szókincsbeli és szerkezetbeli hiányosságok, valamint botlások és hibák kompenzálása és 

kijavítása körülírással és átfogalmazással. 

Jellegzetes hibák feljegyzése, és a beszéd tudatos ellenőrzése a hibák alapján. 

Természetes eltérés az előre elkészített szövegtől, reagálás a hallgatóság által felvetett 

szempontokra, a prezentációt követő kérdések megválaszolása. 

Mindezeknek a szóbeli felsőfokú nyelvvizsgán történő alkalmazására való felkészülés. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: 

Leírások, képleírások, témakifejtés, elbeszélő szöveg, érveléssor, előadások, prezentációk 

(önállóan vagy segédanyagok, instrukciók alapján), projektek bemutatása, párbeszéd és 

társalgás, nyilvános viták és eszmecserék, telefonbeszélgetés, szerep eljátszása, versek, 

rapszövegek. 
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Fejlesztési egység Olvasott szöveg értése 

Előzetes tudás B2 szintű nyelvtudás, azaz a tanuló képes az érdeklődési köréhez 

kapcsolódó szövegek elolvasására és megértésére.  

 

Hosszú és összetett szövegeket gyorsan átolvas, a lényeges részleteket 

megtalálja. 

Önállóan olvas, valamint a különböző szövegeknek és céloknak 

megfelelően képes az olvasási stílus és sebesség változtatására.  

Bonyolultabb és hosszabb szövegekben is megérti az író álláspontját, 

nézőpontját. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Az anyanyelvi beszélőhöz hasonlóan mindenfajta könnyű, tényközlő és 

megjelenítő szöveg megértése első olvasásra, automatikusan. 

Terjedelemtől függetlenül közepesen nehéz, összetett szövegek tartalmi, 

formai és stiláris sajátosságainak felismerése és értelmezése. 

Megfelelő olvasási stratégiák birtokában önállóan (iskolán kívül) a 

legnehezebb, ismeretlen témáról szóló, gondolatilag és nyelvileg 

bonyolult, hosszú szövegek feldolgozása.  

Viszonylag rövid idő (2-3 hét) alatt egy-egy házi olvasmánynak 

(novellának, regénynek, drámának, tudományos írásnak, tanulmánynak) a 

feldolgozása. 

Az egyes szövegfajták felismerése, s ezek tartalmi és formai 

összefüggéseinek értelmezése. 

Következtetés a szövegek funkciójára, az írói szándékra, az idegen nyelvű 

szövegek anyanyelvétől eltérő kulturális sajátosságaira.  

 

A fejlesztés tartalma 

Az érdeklődési köréhez és tanulmányaihoz kapcsolódó illetve elvont témájú levelezés, hírek, 

cikkek elolvasása és  megértése, a szövegfajták felismerése. 

 

Különböző tantárgyakkal kapcsolatos cikkek megértése, esetenként szótár használatával. 

Az önálló olvasás fejlesztése, olvasási stílus és sebesség változtatása a különböző szövegeknek 

és céloknak megfelelően. 



NÉMET NYELV 5 ÉVFOLYAMOS HELYI TANTERVE 

 

A megfelelő források szelektív használata. 

Az író álláspontjának, nézőpontjának megértése napjaink problémáival foglalkozó cikkekben 

és beszámolókban. 

Széles körű szókincs kialakítása. 

Ismeretlen kifejezések, fordulatok kezelése, a jelentés szövegkörnyezetből, 

szövegösszefüggésből való kikövetkeztetésével. 

Online és hagyományos, egy- és kétnyelvű szótárak használata. 

Kortárs irodalmi prózai szövegek megértése és feldolgozása.  

Felkészülés mindezek alkalmazására a C1 szintű  nyelvvizsga feladatainak megoldása során. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: 

Utasítások, instrukciók (pl. feliratok, használati utasítások), tájékoztató szövegek (pl. hirdetés, 

reklám, menetrend, prospektus, műsorfüzet), tájékoztató táblák, utcai és filmfeliratok, 

játékszabályok, hagyományos és elektronikus levelek, újságcikkek (pl. hír, beszámoló, riport), 

internetes honlapok, internetes fórumok hozzászólásai, ismeretterjesztő szövegek, 

képregények, tantárgyakkal kapcsolatos szövegek, cikkek, publicisztikai írások, tantárgyakkal 

kapcsolatos forrásirodalom, beszámolók, elbeszélő szövegek, modern szépirodalmi szövegek. 

 

 

 

Fejlesztési 

egység 

Írás 

Előzetes tudás B2 szintű nyelvtudás, azaz a tanuló tud világos, részletes szövegeket írni 

számos érdeklődési körrel és tanulmányokkal kapcsolatos témakörben és 

műfajban. 

 

Érveit, gondolatait és véleményét képes kifejteni elvontabb jellegű 

témákról is, követve az adott műfaj hagyományit. 

Tudakozódással és problémák magyarázatával kapcsolatos üzeneteket 

feljegyez. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Az esszéírás minden elemének magas szintű és tudatos alkalmazása 

A tanuló gondolatainak, véleményének megfogalmazása anyanyelvi 

szinten, igényes kifejezésekkel, hibátlanul, összefüggően. 

A fent említett kritériumok megvalósítása a következő szövegtípusokban: 

egy hipotézist kifejtő és bizonyító tanulmány, irodalmi elemzés, hivatalos 
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levél, üzleti levél, közéleti szövegek (beszéd, felszólalás). 

 

A fejlesztés tartalma 

Világos, részletes szövegek írása számos témakörben. 

 

Több forrásból származó adatok és érvek összegzése és értékelése, a fontos gondolatok 

érthető közlése. Érvelés rendezett kifejtése egy bizonyos nézőpont mellett vagy ellen, a 

különböző alternatívák előnyeinek és hátrányainak kifejtése. A lényeges pontok és 

alátámasztó gondolatok hangsúlyozása, a több forrásból származó információk és érvek 

szintetizálása. A gondolatok közötti kapcsolat világos, összefüggő jelölése, az adott műfaj 

hagyományainak követése. 

Hírek, nézetek hatékony kifejtése, reagálás mások nézeteire. 

Esszé, beszámoló, riport, film-, könyv-, színdarab-ismertető, felszólalás, beszéd  írása. 

A különböző érzelmi fokozatok kifejezése, továbbá az események és élmények személyes 

jelentőségének kiemelése levelezésben. 

Gondolatokról és problémamegoldásokról értékelés készítése. 

Részletes leírás készítése valóságos vagy képzelt eseményekről és élményekről. 

Levelek, cikkek, beszámolók, történetek világos, a szöveg jól definiált tartalmú bekezdésekre 

tagolása, bekezdések szerkesztése, szövegszerkesztés: bevezetés, kifejtés, lezárás. 

 

Kötőszavak, kifejezések hatékony használata a szöveg logikájának megvilágítására és a 

könnyebb megértés támogatására. 

Saját írásmű tudatos ellenőrzése, javítása; a félreértést okozó hibák helyesbítése. 

A szókincsbeli és szerkezetbeli hiányosságok kompenzálása körülírással és átfogalmazással. 

A mondanivaló alátámasztása vizuális eszközökkel (pl. rajz, ábra, diagram, térkép). 

Az írásmű stílusának magabiztos megválasztása, a formális, neutrális és informális stílus 

stíluselemeinek alkalmazása. 

A nyelvi szintnek megfelelő, felhasználóbarát online és hagyományos szótárak használata. 

Felkészülés a C1 típusú nyelvvizsga íráskészséget mérő feladatainak megoldására, és az 

értékelésükre használt kritériumok megismerése. 

 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: 

Hagyományos és elektronikus nyomtatvány, kérdőív, listák, hagyományos és elektronikus 

képeslapok, képaláírások, emlékeztetők írása, jegyzetek készítése, diktált üzenetek leírása, 

SMS-ek/MMS-ek, ügyintézéssel kapcsolatos vagy személyes információt tartalmazó 
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levelezés postai levélben, faxon, elektronikusan (pl. tudakozódás, megrendelés, foglalás, 

visszaigazolás), tetszést/nem tetszést kifejező üzenetek, elektronikus informális műfajok, pl. 

blog, fórum, bejegyzések közösségi oldalakon, megállapodások, szerződések, közlemények 

szövegének egyeztetése, cikkek írása magazinok, újságok és hírlevelek számára, 

cselekvéssort tartalmazó instrukciók, történetek, elbeszélések, mesék, jellemzések, leírások, 

jegyzetek, versek, rapszövegek, rigmusok, dalszövegek, rövid jelenetek, paródiák, poszterek 

készítése. 

 

 

A 

továbbhaladás 

feltételei 

C1 szintű nyelvtudás. 

 

A tanuló képes megérteni az összetettebb konkrét vagy elvont témájú, 

köznapi vagy tanulmányaihoz kapcsolódó beszélgetések gondolatmenetét 

és apróbb részleteit is. 

A tanuló képes tévéhíreket, ismeretterjesztő filmeket megérteni, ismeretlen 

nyelvi elemek jelentését a szövegösszefüggésből kikövetkeztetni, fontos és 

specifikus információkat kiemelni. A látott filmmel kapcsolatban 

információt cserélni, megfelelő szókinccsel helyes választ adni a feltett 

kérdésekre, a látottakat összefoglalni. 

Aktívan részt vesz az ismerős és ismeretlen kontextusokban folyó 

beszélgetésekben, meg tudja indokolni és fenn tudja tartani nézeteit. 

Világos, részletes leírást ad összetett témák széles köréről. Szabadon és 

árnyaltan ki tudja fejteni egy aktuális témával kapcsolatos álláspontját, és el 

tudja mondani a különböző alternatívák előnyeit és hátrányait. 

A tanuló képes az önálló kutató munkával megszerzett ismereteit társai 

számára érthetően, folyékonyan és összefüggően, a megfelelő 

előadásmódban és stílusban továbbítani vagy írásban kifejteni. 

A tanuló képes társai előadását megérteni, értékelni, vitában részt venni, 

véleményt cserélni, saját véleményét másokéval összehasonlítani, a nem 

világos, kevésbé érthető részekre rákérdezni, kifejezni kérdéseit, kétségeit 

az adott témával kapcsolatban. 

 Folyamatos és természetes módon olyan szintű interakciót tud folytatni 

anyanyelvű beszélővel, hogy az egyik félnek sem megterhelő.  

Elolvas a jelenkor problémáival kapcsolatos cikkeket és beszámolókat, 

amelyeknek szerzői egy adott álláspontot vagy hozzáállást képviselnek. 

A célnyelven írt összetettebb, konkrét vagy elvont tartalmú tanulmányok, 

publicisztikai vagy irodalmi szövegek elolvasása és megértése után képes 

kiemelni a lényeget, fontos információkat. El tudja készíteni az írott anyag 

logikus vázlatát és összefoglalását, szóban és írásban egyaránt. Véleményt 
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alkot az olvasottakról. Képes egyetértését vagy ellenvéleményét udvarias 

formában, véleményét a logika szabályai szerint, példákkal alátámasztva 

kifejteni. 

Több műfajban is képes világos, részletes, logikusan felépített, érvekkel 

alátámasztott szöveget alkotni különböző témák széles körében, változatos 

nyelvi eszközök felhasználásával, a műfajnak, a témának megfelelő stílust 

követve. Ki tudja fejteni a véleményét egy aktuális témáról úgy, hogy 

részletezni tudja a különböző lehetőségekből adódó előnyöket és 

hátrányokat. 

 

Kommunikációs szándékok és fogalomkörök 

Ld. 10-11. évfolyam 

Az utolsó két évben a tanultak elmélyítése és rendszerezése történik. 

 

 

Témakörök a 12. évfolyam számára 

 

Személyes vonatkozások, 

család  

Óraszám:6 

 
 

Ismeretek, fejlesztési 

követelmények 

Lehetséges kapcsolódási pontok 

  

Család: családszerkezet 

átalakulása, a nemi szerepek 

megváltozása. 

Generációs problémák, 

gyermeknevelés, 

konfliktuskezelés a családban.  

A fiatalok önállósodása 

Magyarországon / Európában. 

 

Technika, életvitel és gyakorlat: család és háztartás.  

 

Etika: önismeret, ember az időben: gyermekkor, ifjúság, 

felnőttkor, öregkor, családi élet. 
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Ember és társadalom  
Óraszám:8 

Ismeretek, fejlesztési 

követelmények 

Lehetséges kapcsolódási pontok 

Demográfiai tendenciák: 

népességfogyás/népességnövekedés,           

az európai népesség „öregedése”. 

Multikulturális társadalom, 

kooperáció, szociális szerepvállalás, 

önkéntes szolgálat, 

segélyszervezetek. 

Tabuk. 

Értékek a társadalomban, 

értékváltozás a társadalomban. 

Vallások és egyházak. 

Etika: társas kapcsolatok, előítélet, tolerancia, bizalom, 

együttérzés; fogyatékkal élők, szegények és gazdagok, 

hajléktalanok. 

 

Környezetünk 
Óraszám:6 

Ismeretek, fejlesztési 

követelmények 

Lehetséges kapcsolódási pontok 

Környezetvédelem: 

az emberiség közös 

problémái, eltérések és 

azonosságok a német 

nyelvű országok és 

Magyarország ökológiai 

lábnyoma és a környezeti 

ártalmak leküzdésére tett 

erőfeszítések között. 

  

Technika, életvitel és gyakorlat: fenntarthatóság, 

környezettudatosság otthon és a lakókörnyezetben, víz és energia- 

takarékosság, újrahasznosítás. 

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek; hon- és 

népismeret: Európai uniós ismeretek 

 

 

Az iskola 
Óraszám:5 

Ismeretek, fejlesztési 

követelmények 

Lehetséges kapcsolódási pontok 

Pályázati anyag 

készítése, állásinterjú. 

 

 

Iskolarendszerek 

összehasonlítása: 

eltérések és azonosságok 

Történelem, társadalmi, és állampolgári ismeretek: a tudás 

fogalmának átalakulása, a tanulás technikái, élethosszig tartó 

tanulás. 

Informatika: digitális tudásbázisok, könyvtári információs 

rendszerek. 
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a célországok oktatási 

rendszerében és a 

magyar oktatási 

rendszerben (alap-, 

közép- és felsőfokú 

képzés). 

 

 

 

 

A munka világa 
Óraszám:7 

Ismeretek, fejlesztési 

követelmények 

Lehetséges kapcsolódási pontok 

Az európai 

együttműködés 

lehetőségei (Au-pair, 

projektek, ösztöndíjak, 

pályázatok). 

Munkaügy (pl. 

munkanélküliség). 

Aktualitások a 

pályaválasztással 

kapcsolatban. 

Technika, életvitel és gyakorlat: pályaorientáció és munka. 

 

 

Életmód 
Óraszám:5 

Ismeretek, fejlesztési 

követelmények 

Lehetséges kapcsolódási pontok 

Életmód nálunk és a 

célországokban. 

 

Technika, életvitel és gyakorlat: testi és lelki egészség, balesetek 

megelőzése, egészséges ételek. 

Biológia-egészségtan: testrészek, egészséges életmód, a betegségek 

ismérvei, fogyatékkal élők, betegségmegelőzés, elsősegély. 

Testnevelés és sport: a rendszeres testedzés hatása a szervezetre, 

relaxáció. 

 

Szabadidő, művelődés, 

szórakozás 

Óraszám:30 
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Ismeretek, fejlesztési 

követelmények 

Lehetséges kapcsolódási pontok 

Kulturális életünk, 

fesztiválok szerepe. 

A média szerepe a 

társadalomban. 

Sajtóorgánumok, 

virtuális világ. 

A filmek által közvetített 

agresszió. 

Ismerkedés a német 

irodalommal: 

 kortárs irodalmi művek. 

Tájékozódás a 

célország(ok) 

történelméről 

modulrendszerben. 

Képzőművészetek és 

zeneművészet: 

híres német anyanyelvű 

művészek, festők, 

zeneszerzők munkássága 

– modulrendszerben. 

 

Földrajz: más népek kultúrái. 

Magyar nyelv és irodalom: rövid epikai, lírai, drámai művek 

olvasása, a reklám és a popzene új szóbeli költészete. 

Informatika: e-könyvek, médiatudatosság. 

Vizuális kultúra: művészi alkotások leírása, értelmezése. 

 

Utazás, turizmus 
Óraszám:8 

Ismeretek, fejlesztési 

követelmények 

Lehetséges kapcsolódási pontok 

Turisztikai célpontok. Földrajz: a kulturális élet földrajzi alapjai, nyelvek és vallások, 

egyes meghatározó jellegű országok turisztikai jellemzői. 

 

Tudomány és technika 
Óraszám:7 

Ismeretek, fejlesztési 

követelmények 

Lehetséges kapcsolódási pontok 

Népszerű tudományok, 

ismeretterjesztés.  

 Mesterséges 

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek; fizika: 

tudománytörténeti jelentőségű felfedezések, találmányok. 
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intelligencia. 

A technika áttörése a 

gyógyászatban, a jövő 

gyógyászati technikái, 

őssejtkutatás. 

 

Informatika: számítógépen keresztül való kapcsolattartás, 

információ keresése, az informatikai eszközöket alkalmazó média 

megismerése, az elterjedt infokommunikációs eszközök előnyeinek 

és kockázatainak megismerése, a netikett alapjainak megismerése, 

élőszóval kísért bemutatók és felhasználható eszközeik. 

 

Gazdaság és pénzügyek 
Óraszám:8 

Ismeretek, fejlesztési 

követelmények 

Lehetséges kapcsolódási pontok 

Nagyvállalatok. 

Életszínvonal. 

Nyugdíjrendszer. 

Szociális problémák. 

Technika, életvitel és gyakorlat: család és háztartás, tudatos 

vásárlás, pénzügyi ismeretek. 

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: a jövedelem 

szerepe a családban, kiadás, bevétel, megtakarítás, hitel rezsi, 

zsebpénz. 

 

 

Tartalmak, kommunikációs szándékok, fogalomkörök 

Ld. 11. évfolyam 

Az utolsó évben az eddig megszerzett ismeretek elmélyítése és rendszerezése történik. 

A korábban tanult témakörök szókincsének bővítése folyamatosan történik, az utolsó évben 

különösen nagy hangsúlyt fektetünk a stilisztikára, a tanulóknak árnyaltan, a szövegtípusnak, 

nyelvi szituációnak megfelelő stilisztikai eszközökkel kell tudniuk kifejezni magukat adott 

témakörben.  

Különös figyelmet fordítunk az emelt szintű érettségi vizsga témaköreinek alapos 

tárgyalására, amelyet elsősorban a vizsga feladattípusainak kimerítő gyakoroltatásával, 

valamint a vizsga letételéhez szükséges készségfejlesztéssel érünk el.  

 

Továbbhaladás feltételei: 

Ld.11. évfolyam 

 

 


