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Nyelvi előkészítő évfolyammal induló oktatás

Második idegen nyelv: NÉMET

Célok és feladatok

A nyelvi előkészítő osztályba a város és a városkörnyék általános iskoláiból jelentkeznek a
tanulók. Tudásuk rendkívül széles skálán mozog. Többségük angol nyelvet tanult az általános
iskolában, és a német nyelvet a gimnáziumban kezdi el tanulni.
Az intenzív képzés első szakaszában ezért kezdő szintről indítjuk a csoportot. A képzés célja,
hogy az  előkészítő  évfolyamon olyan tudáshoz jussanak a  tanulók,  amely  megalapozza  a
további négy év nyelvtanulását.
A nyelvi előkészítő évfolyam tanulói a második idegen nyelvet nulladik (9.NY) évfolyamon
heti  5  órában tanulják,  a   9-10.  évfolyamon  4-4,  míg  a  11-12.  évfolyamokon  5-5  német
nyelvórájuk lesz,  ami lehetőséget  nyújt  a tanulóknak arra,  hogy az előkészítő  évfolyamon
megszerzett  tudásukat  továbbfejlesszék.  Felkészüljenek  a  B2  szintű  államilag  elismert
nyelvvizsgára,  az  emelt  szintű  érettségire,  vagy  az  előrehozott  érettségi  vizsgára  német
nyelvből, illetve szinten tartsák már megszerzett tudásukat. 

Követelmények

A nyelvi előkészítő évfolyam (9. NY) végére minden diáknak  A1 szintű nyelvtudást kell
szereznie,  jól  körülhatárolt  szókinccsel,  alapvető  témákról  kell  tudnia  szóban  és  írásban
információt  cserélnie,  rövidebb szövegeket  megértenie,  lefordítania  és  létrehoznia.  Ez  idő
alatt megismerkednek az idegen nyelvi foglalkozások feladat- és szövegtípusaival, megértik a
tanár célnyelvi óravezetését, képesek az órai munkában egyénileg, párban vagy csoportosan
aktívan részt venni. Fontos motivációjuk fenntartása és fejlesztése.

A1 – európai minimumszint
(A Közös európai referenciakeretre – KER – épülő szintleírás alapján)
Ezen a szinten a diák megérti és használja a gyakoribb mindennapi kifejezéseket és a nagyon
alapvető fordulatokat,  amelyeknek célja a mindennapi szükségletek konkrét kielégítése. Be
tud mutatkozni,  és be tud mutatni másokat, meg tud válaszolni és fel tud tenni személyes
jellegű kérdéseket (pl. hogy hol lakik) ismerős emberekre és dolgokra vonatkozóan. Képes
egyszerű interakciókra, amennyiben a másik személy lassan, világosan beszél és segítőkész.

Beszédértés
Megérti  az  ismerős  szavakat,  fordulatokat,  melyek  személyére,  családjára,  közvetlen
környezetére vonatkoznak.



Beszédkészség
Képes  egyszerű  beszélgetésben  részt  venni,  amennyiben  a  partner  lassan,  jól  artikulálva
beszél.  Képes  feltenni  és  megválaszolni  egyszerű  kérdéseket  ismerős  témára  és  helyzetre
vonatkozóan. Lakóhelyét, ismerőseit képes egyszerű fordulatokkal leírni.

Olvasásértés
Megérti az ismerős szavakat, egyszerű mondatokat feliratokon, reklámokon, katalógusban.

Íráskészség
Képes egyszerű nyomtatványt kitölteni, rövid üdvözleteket megírni.

A 9. évfolyam végére a diákoknak el kell jutniuk az A2 szintre.

A2 – európai alapszint 
(A Közös európai referenciakeretre – KER – épülő szintleírás alapján)
Ezen a szinten a diák megért olyan mondatokat és gyakrabban használt kifejezéseket, amelyek
az  őt  közvetlenül  érintő  területekhez  kapcsolódnak  (pl.  nagyon  alapvető  személyes  és
családdal kapcsolatos információk; vásárlás, helyismeret, állás). Az egyszerű és begyakorolt
nyelvi  helyzetekben  tud  kommunikálni  úgy,  hogy  egyszerű  és  direkt  módon  információt
cserél családi vagy mindennapi dolgokról. Tud egyszerű nyelvi eszközöket használva beszélni
saját hátteréről, szűkebb környezetéről és közvetlen szükségleteivel kapcsolatos dolgokról.

Beszédértés
Megérti a leggyakoribb fordulatokat és szókincset, ha számára ismert, közvetlen dolgokról
van szó. Megérti  a rövid, világos és egyszerű üzeneteket,  bejelentéseket és egyéb gyakori
szövegek lényegét.

Beszédkészség
Részt  tud  venni  egyszerű,  begyakorolt,  mindennapi  témáról  szóló  beszélgetésben,  mely
közvetlen  információcserét  igényel  ismert  tevékenységgel  kapcsolatban.  Képes  magát
megértetni  társasági  beszélgetésben.  Röviden  le  tudja  írni  például  családját,  lakóhelyét,
tanulmányait.

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

Íráskészség
Rövid feljegyzéseket, üzeneteket, magánlevelet tud írni.



A 10. évfolyam végére a diákoknak el kell jutniuk az  A2 - B1 mínusz közötti, míg  a 11.
évfolyam végére a B1 nyelvi szintre. 
                        
         
B1 –európai küszöbszint 
(A Közös európai referenciakeretre – KER – épülő szintleírás alapján)
Ezen a szinten a diák megérti  a fontosabb információkat a világos, standard szövegekben,
amelyek ismert témáról szólnak és gyakori helyzetekhez kapcsolódnak a munka, az iskola és
a szabadidő, stb. terén. Elboldogul a legtöbb olyan helyzetben, amely a nyelvterületre történő
utazás  során  adódik.  Egyszerű,  összefüggő  szöveget  tud  alkotni  ismert  vagy  érdeklődési
körébe  tartozó  témában.  Le  tudja  írni  élményeit,  különböző eseményeket,  a  reményeit  és
ambícióit, továbbá röviden meg tudja indokolni a különböző álláspontokat és terveket.

Beszédértés
A köznyelvi beszédet főbb vonalaiban megérti, ha az rendszeresen előforduló, számára ismert
témáról szól. Megérti a legfontosabb információkat olyan rádió- és tévéműsorokban, melyek
aktuális  eseményekről,  illetve  az  érdeklődési  köréhez  vagy  tanulmányaihoz  kapcsolódó
témákról szólnak, és amelyekben viszonylag lassan beszélnek.

Beszédkészség
Részt tud venni a nyelvterületen utazás közben felmerülő helyzetekben,  valamint  ismerős,
mindennapi  témákról  adódó  beszélgetésekben  felkészülés  nélkül.  Egyszerű,  összefüggő
fordulatokkal el tudja mondani élményeit, céljait. Röviden meg tudja indokolni és magyarázni
a véleményét, el tud mondani történetet, és véleményét meg tudja fogalmazni.

Olvasásértés
Megérti  olyan  szövegek  lényegét,  illetve  a  bennük  lévő  információt,  amelyek  hétköznapi
témákkal  kapcsolatosak,  gyakori  témákkal  foglalkoznak.  Megérti  az  eseményekről,
érzelmekről, véleményekről szóló írásokat.

Íráskészség
Meg tud fogalmazni egyszerű, rövid, összefüggő szöveget ismert, hétköznapi témákban. Be
tud számolni élményeiről, véleményéről.

A 12. évfolyam végére cél a B1 - B2 szint közötti nyelvtudás elérése. Tanulóinknak az előző
szinteknél fejlettebb szókinccsel, szélesebb skálán mozgó, de ismert témákról kell szóban és
írásban információt cserélniük, hosszabb szöveget megérteniük és létrehozniuk. 
Ezen az évfolyamon a diákok nyelvi szintje már megengedi, hogy a többi tantárgynál nem
érintett,  új  anyagot is  feldolgozzanak.  Fontos az önálló olvasás és a tanórán kívüli  nyelvi
hatások beépítése. Egyensúlyt kell teremteni a folyamatos beszéd és a nyelvhelyesség között.
Cél,  hogy  a  diákok  birtokában  legyenek  az  önálló  tanuláshoz  szükséges  nyelvtanulási
stratégiák.
Ezen az évfolyamon tanulóink célirányosan készülnek a német nyelvi érettségi vizsgára.



B 2 – európai középszint
(A Közös európai referenciakeretre – KER – épülő szintleírás alapján)
Az  anyanyelvi  beszélővel  természetes,  könnyed  és  közvetlen  kapcsolatteremtésre  képes.
Aktívan részt  tud venni  az ismert  témákról  folyó társalgásban,  úgy, hogy közben érvelve
kifejti a véleményét.
Világosan  és  kellő  részletességgel  fejezi  ki  magát  számos,  az  érdeklődési  körébe  tartozó
témában.  Ki  tudja  fejteni  a  véleményét  valamely  aktuális  témáról  úgy,  hogy  részletezi  a
különböző lehetőségek előnyeit és hátrányait.

Beszédértés
Megérti  a  hosszabb  beszédeket  és  előadásokat,  illetve  még  a bonyolultabb  érveléseket  is
követni tudja,  amennyiben a téma számára elég ismert.  Többnyire megérti  a híreket és az
aktuális  eseményekről  szóló műsorokat  a  tévében.  Általában érti  a  filmeket,  ha a  szeplők
köznyelven beszélnek.

Beszédkészség
Az  anyanyelvi  beszélővel  természetes,  könnyed  és  közvetlen  kapcsolatteremtésre  képes.
Aktívan részt  tud venni  az ismert  témákról  folyó társalgásban,  úgy, hogy közben érvelve
kifejti a véleményét.

Olvasásértés
El  tudja  olvasni  azokat  a  cikkeket  és  beszámolókat,  amelyek  jelenkori  problémákkal
foglalkoznak és szerzőjük véleményét, nézetét fejtik ki. Megérti a kortárs irodalmi prózát.

Íráskészség
Világos és részletes szövegeket tud alkotni az érdeklődési körébe tartozó számos témáról. Tud
olyan dolgozatot vagy beszámolót írni, amely tájékoztat, érveket és ellenérveket sorakoztat fel
valamiről.  Levélben  rá  tud  világítani  arra,  hogy  milyen  jelentőséget  tulajdonít  az
eseményeknek, élményeknek.

Az évfolyamonként kitűzött nyelvi szintek összesítése:

9.NY
évfolyam

9. évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam 12. évfolyam

Második
idegen nyelv

A1 A2 mínusz
A2-B1
mínusz

B1 B1 - B2



Óraszámok

Heti óraszám a 9.NY évfolyamon : 5 óra 
Éves óraszám: 180 óra (36 hét)

Heti óraszám a 9-10. évfolyamon: 4 óra 
Éves óraszám: 144 óra (36 hét)

Heti óraszám a 11-12. évfolyamon: 5 óra 
Éves óraszám: 180 óra (36 hét)

Témakörök

Témák Kapcsolódási pontok

Személyes vonatkozások, család 
A tanuló személye, életrajza, életének fontos állomásai.
Személyes tervek.
Családi élet, családi kapcsolatok.
A családi élet mindennapjai, otthoni teendők.
Egyén és család nálunk és a célországokban.

Technika, életvitel és 
gyakorlat: család és 
háztartás.

Etika: generációk 
kapcsolata, családi élet.

Ember és társadalom 
Emberek külső és belső jellemzése.
Baráti kör.
A tizenévesek világa: kapcsolat a kortársakkal, felnőttekkel.
Női és férfi szerepek, ismerkedés, házasság.
Felelősségvállalás másokért, rászorulók segítése.
Ünnepek, családi ünnepek.
Öltözködés, divat.
Hasonlóságok és különbségek az emberek között, tolerancia, pl. 
fogyatékkal élők.
Konfliktusok és kezelésük.
Társadalmi szokások nálunk és a célországokban.

Etika: társas kapcsolatok,
előítélet, tolerancia, 
bizalom, együttérzés; 
fogyatékkal élők, 
szegények és gazdagok.

Történelem, társadalmi 
és állampolgári 
ismeretek: a jövedelem 
szerepe a családban, 
kiadás, bevétel, 
megtakarítás, hitel, rezsi, 
zsebpénz.

Technika, életvitel és 
gyakorlat: tudatos 
vásárlás.

Földrajz; biológia-
egészségtan: 
biotermékek.

Környezetünk Technika, életvitel és 



Az otthon, a lakóhely és környéke (a lakószoba, a lakás, a ház 
bemutatása).
A lakóhely nevezetességei, szolgáltatások, szórakozási 
lehetőségek.
A városi és a vidéki élet összehasonlítása.
Növények és állatok a környezetünkben.
Időjárás, éghajlat.
Környezetvédelem a szűkebb környezetünkben és globálisan - Mit 
tehetünk környezetünkért és a természet megóvásáért, a 
fenntarthatóságért?

gyakorlat: 
fenntarthatóság, 
környezettudatosság 
otthon és a 
lakókörnyezetben, víz és 
energia- takarékosság, 
újrahasznosítás.

Történelem, társadalmi 
és állampolgári 
ismeretek. lakóhely és 
környék hagyományai.

Biológia-egészségtan: 
élőhely, életközösség, 
védett természeti érték, 
változatos élővilág.

Földrajz: 
településtípusok; globális
problémák, 
életminőségek 
különbségei; a Föld 
mozgása, az időjárás 
tényezői, a Föld 
szépsége, egyedisége.

Az iskola
Saját iskolájának bemutatása (sajátosságok, pl. szakmai képzés, 
tagozat).
Tantárgyak, órarend, érdeklődési kör, tanulmányi munka nálunk és más 
országokban.
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 nálunk és a célországokban.

Történelem, társadalmi 
és állampolgári 
ismeretek: a tudás 
fogalmának átalakulása, a
tanulás technikái, 
élethosszig tartó tanulás.

Informatika: digitális 
tudásbázisok, könyvtári 
információs rendszerek.

A munka világa
Diákmunka, nyári munkavállalás.
Foglalkozások és a szükséges kompetenciák, rutinok, 
kötelességek.
Pályaválasztás, továbbtanulás vagy munkába állás.
Önéletrajz, állásinterjú.

Technika, életvitel és 
gyakorlat: 
pályaorientáció és 
munka.

Életmód
Napirend, időbeosztás.
Az egészséges életmód (a helyes és a helytelen táplálkozás, a 
testmozgás szerepe az egészség megőrzésében, testápolás).
Életünk és a stressz.
Étkezési szokások a családban.

Technika, életvitel és 
gyakorlat: testi és lelki 
egészség, balesetek 
megelőzése, egészséges 
ételek.



Ételek, kedvenc ételek, sütés-főzés.
Étkezés iskolai menzán, éttermekben, gyorséttermekben.
Ételrendelés telefonon és interneten.
Gyakori betegségek, sérülések, baleset.
Gyógykezelés (háziorvos, szakorvos, kórházak, alternatív 
gyógymódok).
Életmód nálunk és más országokban.
Függőségek (dohányzás, alkohol, internet, drog stb.).

Biológia-egészségtan: 
testrészek, egészséges 
életmód, a betegségek 
ismérvei, fogyatékkal 
élők, betegségmegelőzés,
elsősegély.

Testnevelés és sport: a 
rendszeres testedzés 
szerepe, relaxáció.

Szabadidő, művelődés, szórakozás
Szabadidős elfoglaltságok, hobbik.
Színház, mozi, koncert, kiállítás stb.
A művészetek szerepe a mindennapokban.
Sportolás, kedvenc sport, iskolai sport.
Olvasás, rádió, tévé, videó, számítógép, internet.
Az infokommunikáció szerepe a mindennapokban.
Kulturális és sportélet nálunk és más országokban.

Földrajz: más népek 
kultúrái.

Magyar nyelv és 
irodalom: különböző 
kultúrák mítoszai, 
mondái; a reklám és a 
popzene új szóbeli 
költészete.

Informatika: e-könyvek, 
médiatudatosság.

Testnevelés és sport: 
táncok, népi játékok, a 
sport és olimpia története,
példaképek szerepe, 
sportágak jellemzői.

Ének-zene: népzene, 
klasszikus zene, popzene.

Dráma és tánc: a 
szituáció alapelemei, 
beszédre késztetés, 
befogadás, értelmezés.

Vizuális kultúra: művészi
alkotások leírása, 
értelmezése.

Utazás, turizmus
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.
Turisztikai célpontok.
Célnyelvi és más kultúrák.

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
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, az 
elterjedt 
infokommunikációs 
eszközök előnyei és 
kockázatai, a netikett 
alapjai, élőszóval kísért 
bemutatók és 
felhasználható eszközeik.

Gazdaság és pénzügyek
Családi gazdálkodás.
A pénz szerepe a mindennapokban.
Vásárlás, szolgáltatások (pl. posta, bank).
Üzleti világ, fogyasztás, reklámok.
Pénzkezelés a célnyelvi országokban.

Technika, életvitel és 
gyakorlat: család és 
háztartás, tudatos 
vásárlás, pénzügyi 
ismeretek.

Matematika: 
alapműveletek, 
grafikonok értelmezése.

Történelem, társadalmi 
és állampolgári 
ismeretek: a jövedelem 
szerepe a családban, 
kiadás, bevétel, 
megtakarítás, hitel rezsi, 
zsebpénz.



A tanulói teljesítmény értékelésének formái

A szóbeli teljesítmény értékelésének formái:

- olvasott szöveg tartalmának összefoglalása
- képleírás
- önálló témakifejtés
- szituációs feladat
- párbeszéd adott témában
- beszédértés feladatlap
- memoriter

Az írásbeli teljesítmény értékelésének formái:

-  röpdolgozat  (részteljesítmény  mérésére:  pl.  szavak  számonkérése;  nyelvtani  szabály
alkalmazása
- feladatlap – anyagrészek befejezése után
- iskolai nagydolgozat – átfogó jellegű 
- házi dolgozatok – írásban (pl. olvasmányok alapján)
- tollbamondás
- teszt /feleletválasztós vagy kiegészítős/ – pl. a szókincs, a nyelvhasználat mérésére
- fogalmazás, élménybeszámoló, levél
- fordítás
 

Évfolyamonként a  tanévben  a  heti  óraszámmal  megegyező  számú témazáró  dolgozat
íratása kötelező.

A feladatlapok három készségterületet mérnek:
1. Nyelvhasználat
2. Olvasott szöveg értése
3. Íráskészség

Az értékelést a következő százalékos arányok alapján végezzük:
  0 – 49 %   - elégtelen
50 – 64 %   - elégséges
65 – 79 %   - közepes
80 – 89 %   - jó
90 – 100 % - jeles
 



Az órakeret felosztása a 9. NY évfolyamon: Évi 180 óra

                                                                                                             az éves óraszám

Új anyag feldolgozására                                                                     60 %-a (kb. 108 óra)
Gyakorlásra, rendszerezésre, ismétlésre                                             25 %-a (kb. 45 óra)
Dolgozatírásra, javításra, értékelésre                                                  10 %-a (kb. 18 óra) 
Projekttevékenységre                                                                            5 %-a (kb. 9 óra)

Témakörök Tananyag, szókincs
Én és a családom Személyi adatok

Családtagok
Foglalkozásnevek
Ország nevek, népnevek
Emberek belső jellemzése

A szűkebb környezet Ház, lakás
Helyiségek
Bútorok

A természeti környezet Az idő; óra, perc
Napok, napszakok
Hónapok

Az iskola világa Órarend, tantárgyak
Tanárok
Iskolai elfoglaltságok

Egészséges életmód Napirend, életvitel
Hobbi

Étkezés Élelmiszerek, ételek nevei
Kedvenc ételek
Étkezési szokások
Éttermek, gyorséttermek
Nemzetközi ételek

Utazás Közlekedési eszközök
Látnivalók, intézmények

Ember és társadalom Vásárlás
Szolgáltatások
Szórakozás
Művelődés



Kommunikációs szándékok

Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok
- köszönés, elköszönés 
- bemutatás, bemutatkozás
- személyes levélben megszólítás és elbúcsúzás
- érdeklődés hogylét iránt és arra reagálás
- interjúkészítés
- segítségkérés és arra reagálás
- köszönet és arra reagálás

Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok
- sajnálkozás
- öröm
- elégedettség, elégedetlenség
- csodálkozás
- remény
- bosszúság

Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok
- véleménynyilvánítás
- egyetértés, egyet nem értés
- érdeklődés, érdektelenség
- tetszés, nem tetszés
- dicséret, kritika
- képesség, lehetőség

Információhoz kapcsolódó kommunikációs szándékok
- információkérés, információadás
- igenlő vagy nemleges válasz
- kérdőívkészítés
- rendelés

A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok
- kérés
- tiltás, felszólítás
- segítségkérés és arra reagálás
- javaslat és arra reagálás
- meghívás és arra reagálás

Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok
- felkérés lassabb, hangosabb beszédre
- nem értés



Fogalomkörök

- cselekvés,  történés,  létezés  kifejezése  (jelenidejűség,  sein  es  gibt,  visszaható  igék,
tagadás)

- Birtoklás kifejezése (haben, von, -s, Birtokos névmások)
- Térbeli viszonyok (irányok, helymeghatározás, elöljárószavak részes, tárgy és részes

vagy tárgyesettel)
- Időbeli iszonyok (időhatározók, időtartam, időpontok)
- Módbeli segédigék (mögen, können, felszólítás)
- Esetviszonyok (alany, tárgy és részes eset)
- Szövegösszetartó eszközök (kötőszók, névmások)

Fejlesztendő készségek

A témakörökön belül a szókincstanítással párhuzamosan folyik a nyelvtani szerkezetek, 
fogalmak és beszédszándékok, valamint a nyelvi funkciók tanítása, amelynek során mind a 
négy nyelvi alapkészség – beszédkészség, beszédértés, írás- és olvasáskészség – egyaránt 
hangsúlyt kap.
Az anyanyelvi és célnyelvi struktúrák összevetése, valamint a tananyag-feldolgozás során 
alkalmazott módszerek lehetőséget adnak a tanulók rendszerező és logikai készségének 
fejlesztésére is.

Követelmények

A tudatos nyelvtanulás és a nyelvtanulási technikák kialakítása, a hatékony nyelvtanulás 
megalapozása. A továbbhaladáshoz szükséges minimumkövetelmény a tananyag 50 %-ának 
elsajátítása, reprodukálása a tanévközi számonkérések során.

A továbbhaladás feltételei

Hallott szöveg értése
A tanuló legyen képes

- kéréseket és utasításokat követni; 
- ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdéseket és közléseket megérteni; 
- ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szövegből fontos információt kiszűrni; 
- jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szöveg lényegét megérteni. 

Beszédkészség
A tanuló legyen képes

- ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre egyszerű struktúrákba rendezett
válaszokat adni; 

- egyszerű mondatokban közléseket megfogalmazni, kérdéseket feltenni; 
- megértési problémák esetén segítséget kérni; 
- egyszerű párbeszédben részt venni. 



Olvasott szöveg értése
A tanuló legyen képes

- ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szövegben fontos információt megtalálni; 
- jórészt  ismert  nyelvi  eszközökkel  megfogalmazott  szöveg  lényegét  megérteni,  azt

felolvasni; 
- egyszerű, képpel illusztrált történetet követni. 

Íráskészség
A tanuló legyen képes

- ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, néhány szavas mondatokat helyesen leírni;
- egyszerű közléseket tanult minta alapján írásban megfogalmazni; 
- egyszerű szöveget (pl. baráti üzenet, üdvözlet) létrehozni. 

Javasolt tankönyvek, taneszközök, tanítási segédanyagok

Bármely  a  tanulók életkori  sajátosságaihoz  alkalmazkodó  tankönyvcsalád  kezdő szintű kötete
hanganyaggal.

- Nyelvtankönyvek
- Nyelvoktató CD-k
- Interaktív anyagok
- Videofilmek
- Német-magyar / Magyar-német kéziszótárak
- Tesztkönyvek
- Tesztek
- Feladatlapok
- Szemléltető képek
- Módszertani segédanyagok
- Technikai eszközök
- Autentikus szövegek
- Szaktanár által összeállított / kiválasztott anyagok melyek a tanterv megvalósulását segítik

elő.



Az órakeret felosztása a 9. évfolyamon: Évi 180 óra

                                                                                                             az éves óraszám

Új anyag feldolgozására                                                                     60 %-a (kb. 108 óra)
Gyakorlásra, rendszerezésre, ismétlésre                                             25 %-a (kb. 45 óra)
Dolgozatírásra, javításra, értékelésre                                                  10 %-a (kb. 18 óra) 
Projekttevékenységre                                                                            5 %-a (kb. 9 óra)

Témakörök Tananyag, szókincs

Én és a családom Személyi adatok
Családtagok
Foglalkozásnevek
Ország nevek, népnevek
Emberek belső jellemzése
Életünk fontos állomásai
Ünnepek

Ember és társadalom Problémák, nehézségek
Fogyatékkal élők
Események

A szűkebb környezet Ház, lakás
Helyiségek
Bútorok

A természeti környezet Az idő; óra, perc
Napok, napszakok
Hónapok
Időjárás

Az iskola világa Órarend, tantárgyak
Tanárok
Iskolai elfoglaltságok

Egészséges életmód Napirend, életvitel
Hobbi
Testmozgás
Sportolás, kedvenc sport
Testrészek
Panaszok, betegségek
Szenvedélybetegségek
Testápolás
Gyógykezelés



Étkezés Élelmiszerek, ételek nevei
Kedvenc ételek
Étkezési szokások
Éttermek, gyorséttermek
Nemzetközi ételek

Utazás Közlekedési eszközök
Látnivalók, intézmények
Jegyváltás
Baleset
Környezeti hatások
Úti célok
Nyaralás, előkészületek

Ember és társadalom Vásárlás
Szolgáltatások
Szórakozás
Művelődés
Problémák, nehézségek
Fogyatékkal élők
Események

Kommunikációs szándékok

Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok
- köszönés, elköszönés 
- bemutatás, bemutatkozás
- személyes levélben megszólítás és elbúcsúzás
- érdeklődés hogylét iránt és arra reagálás
- interjúkészítés
- segítségkérés és arra reagálás
- köszönet és arra reagálás
- engedélykérés és arra reagálás
- bocsánatkérés és arra reagálás
- gratuláció, jókívánságok és arra reagálás

Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok
- sajnálkozás
- öröm
- elégedettség, elégedetlenség
- csodálkozás
- remény
- bosszúság
- bánat

Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok
- véleménynyilvánítás
- egyetértés, egyet nem értés



- érdeklődés, érdektelenség
- tetszés, nem tetszés
- dicséret, kritika
- képesség, lehetőség, akarat, kívánság, kötelezettség, szükségesség

Információhoz kapcsolódó kommunikációs szándékok
- információkérés, információadás
- igenlő vagy nemleges válasz
- kérdőívkészítés
- rendelés
- tudás, nem tudás
- bizonyosság, bizonytalanság
- ismerés, nem ismerés

A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok
- kérés
- tiltás, felszólítás
- segítségkérés és arra reagálás
- javaslat és arra reagálás
- meghívás és arra reagálás
- kínálás és arra reagálás

Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok
- betűzés kérése, betűzés
- felkérés hangosabb, lassabb beszédre
- nem értés

Fogalomkörök

- cselekvés,  történés,  létezés  kifejezése  (jelenidejűség,  sein  es  gibt,  visszaható  igék,
tagadás, múltidejűség – Partizip Perfekt, Präteritum-sein, haben)

- Birtoklás kifejezése (haben, von, -s, Birtokos névmások)
- Térbeli viszonyok (irányok, helymeghatározás, elöljárószavak részes, tárgy és részes

vagy tárgy esettel, földrajzi helyek és nevek)
- Időbeli iszonyok (időhatározók, időtartam, időpontok)
- Módbeli segédigék (mögen, können, felszólítás, dürfen, müssen, sollen, wollen)
- Felszólító mód
- Esetviszonyok (alany, tárgy és részes eset)
- Szövegösszetartó eszközök (kötőszók, névmások)
- Logikai viszonyok (alárendelő összetett mondatok weil, dass, wenn)

Fejlesztendő készségek

A négy nyelvi alapkészség fejlesztése a kerettanterv szerint történik. Emellett a fordítási 
készség fejlesztése is megindul. Ebben a tanévben az anyanyelvből célnyelvre történő fordítás
a hangsúlyos. A tanulók rendszerező és logikai készségének fejlesztésére is sor kerül.



Követelmények

A kerettanterv alapján, valamint:
Egyszerűbb, tanult szókincsre épülő autentikus szövegek megértése szótár segítségével. 
A tanult nyelvi funkcióknak megfelelő írásmű szerkesztése idegen nyelven.
A tanult témák, nyelvi funkciók alapján a mindennapi élethez hozzátartozó magyar 
vonatkozású információk közvetítése idegen nyelven.
A továbbhaladáshoz szükséges minimumkövetelmény a tananyag 50 %-ának elsajátítása, 
reprodukálása a tanévközi számonkérések során.

A továbbhaladás feltételei

Hallott szöveg értése
A tanuló
- értse meg az idegen nyelvű óravezetést;
 - értse meg a természeteshez közel álló beszédritmusú beszédet enyhe háttérzaj esetében is;
 - tudjon kb. 100 szavas köznyelvi szövegben lényeges információt a lényegtelentől 
    elkülöníteni;
 - tudja kikövetkeztetni kb. 100 szavas szövegben ismeretlen nyelvi elem jelentését a 
   szövegösszefüggésből;
 - tudjon kb. 100 szavas köznyelvi szövegben fontos információt megérteni;
 - tudjon kb. 100 szavas köznyelvi szövegben specifikus információt azonosítani;
 - tudja köznyelvi beszélgetés, vagy rövid monologikus szöveg lényegét megérteni.
 - tudjon kiszűrni lényeges információkat nyelvileg hiteles anyagokból (pl.: időpont, 
   helymegjelölés közleményekben).

Beszédkészség
A tanuló

- legyen képes egyszerű, köznyelven megfogalmazott kérdésekre egyszerű 
mondatokban válaszolni;

- legyen képes egyszerű mondatokban közléseket megfogalmazni, kérdéseket feltenni, 
eseményeket elmesélni, érzelmeit kifejezni;

- legyen képes megértési, illetve kifejezési problémák esetén segítséget kérni;
- legyen képes beszélgetésben részt venni;
- tudjon az általa ismert beszédhelyzetekben beszélgetést kezdeményezni;
- tudja megfogalmazni véleményét, és azt indokolni;
- tudja a társalgást követni;
- a leggyakoribb beszédhelyzetekben tudja megértetni magát, beszédtempója közelítse 

meg anyanyelvi beszédtempóját.



Olvasott szöveg értése
A tanuló

- legyen képes kb. 150 szavas, köznyelven megírt szöveget elolvasni;
- kb. 150 szavas köznyelvi szövegben tudja megkülönböztetni a lényeges információt a 

lényegtelentől;
- ismert nyelvi elemek segítségével tudja kikövetkeztetni ismeretlen nyelvi elemek 

jelentését kb. 150 szavas köznyelvi szövegben;
- tudjon fontos információt megtalálni kb. 150 szavas köznyelven megírt szövegben;
- tudjon specifikus információt azonosítani kb. 150 szavas köznyelvi szövegben;
- legyen képes megérteni kb. 150 szavas köznyelvi szöveg lényegét;
- a tanórán, tanári segítséggel tudjon nyelvileg összetettebb szövegeket is megérteni és 

feldolgozni;
- tudjon rövid hirdetéseket értelmezni.

Íráskészség
A tanuló

- tudjon kb. 100 szavas, tényszerű információt közvetítő, néhány bekezdésből álló 
önálló szöveget írni;

- legyen képes gondolatait változatos kifejezésekkel és mondatszerkezetekkel, a 
megfelelő nyelvi eszközök használatával, a logikai összefüggések alapján szöveggé 
rendezni;

- legyen képes egyszerű közléseket írásban megfogalmazni;
- tudjon különböző szövegfajtákat létrehozni;
- tudjon változatos közlésformákat (leírás, elbeszélés, jellemzés) használni.
- Tudjon levelet írni, kérdőívet kitölteni.

Javasolt tankönyvek, taneszközök, tanítási segédanyagok

Bármely  a  tanulók  életkori  sajátosságaihoz  alkalmazkodó  tankönyvcsalád  A2 szintű  kötete
hanganyaggal.

- Nyelvtankönyvek
- Nyelvoktató CD-k
- Interaktív anyagok
- Videofilmek
- Német-magyar / Magyar-német kéziszótárak
- Tesztkönyvek
- Tesztek
- Feladatlapok
- Szemléltető képek
- Módszertani segédanyagok
- Technikai eszközök
- Autentikus szövegek
- Szaktanár által összeállított / kiválasztott anyagok melyek a tanterv megvalósulását segítik

elő.



Az órakeret felosztása a 10. évfolyamon: Évi 144 óra

                                                                                                             az éves óraszám

Új anyag feldolgozására                                                                     60 %-a (kb. 87 óra)
Gyakorlásra, rendszerezésre, ismétlésre                                             25 %-a (kb. 36 óra)
Dolgozatírásra, javításra, értékelésre                                                  10 %-a (kb. 14 óra) 
Projekttevékenységre                                                                            5 %-a (kb. 7 óra)

Témakörök Tananyag, szókincs

Én és a családom Személyi adatok
Családtagok
Foglalkozásnevek
Ország nevek, népnevek
Emberek belső jellemzése
Életünk fontos állomásai
Ünnepek
Jövővel kapcsolatos feltételezés

A szűkebb környezet Ház, lakás
Helyiségek
Bútorok

A természeti környezet Az idő; óra, perc
Napok, napszakok
Hónapok
Időjárás
Környezetvédelem

Az iskola világa Órarend, tantárgyak
Tanárok
Iskolai elfoglaltságok
Iskolai élet

Egészséges életmód Napirend, életvitel
Hobbi
Testmozgás
Sportolás, kedvenc sport
Testrészek
Panaszok, betegségek
Szenvedélybetegségek
Testápolás
Gyógykezelés



Öltözködés, divat
Kedvtelések

Étkezés Élelmiszerek, ételek nevei
Kedvenc ételek
Étkezési szokások
Éttermek, gyorséttermek
Nemzetközi ételek

Utazás Közlekedési eszközök
Látnivalók, intézmények
Jegyváltás

Baleset
Környezeti hatások
Úti célok
Nyaralás, előkészületek

Ember és társadalom Vásárlás

Szolgáltatások
Szórakozás
Művelődés
Problémák, nehézségek
Fogyatékkal élők
Események
Másik  ember  külső  és  belső
jellemzése
Politika
Konfliktusok
Kapcsolatteremtés
Kapcsolatok

Kultúra Ismert személyek

A munka világa Foglalkozások, tevékenységek
Munkakeresés
Munkavállalás
Szakmaválasztás
Életrajz

Tudomány és technika Felfedezések, találmányok
A jövő, világunk



Kommunikációs szándékok

Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok
- köszönés, elköszönés 
- bemutatás, bemutatkozás
- személyes levélben megszólítás és elbúcsúzás
- érdeklődés hogylét iránt és arra reagálás
- interjúkészítés
- segítségkérés és arra reagálás
- köszönet és arra reagálás
- telefonálásnál bemutatkozás és elköszönés
- engedélykérés és arra reagálás
- bocsánatkérés és arra reagálás
- gratuláció, jókívánságok és arra reagálás

Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok
- sajnálkozás
- öröm
- elégedettség, elégedetlenség
- csodálkozás
- remény
- bosszúság
- bánat

Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok
- véleménynyilvánítás, véleménykérés
- egyetértés, egyet nem értés
- érdeklődés, érdektelenség
- tetszés, nem tetszés
- dicséret, kritika
- képesség, lehetőség, akarat, kívánság, kötelezettség, szükségesség
- ellenvetés
- érdeklődés értékítélet, kívánság preferencia iránt
- helyeslés

Információhoz kapcsolódó kommunikációs szándékok
- dolgok, személyek megnevezése, leírása
- események leírása
- információkérés, információadás
- igenlő vagy nemleges válasz
- kérdőívkészítés
- rendelés
- válaszadás elutasítása
- tudás, nem tudás
- bizonyosság, bizonytalanság
- ismerés, nem ismerés
- indoklás



- emlékezés

A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok
- kérés
- tiltás, felszólítás
- segítségkérés és arra reagálás
- javaslat és arra reagálás
- meghívás és arra reagálás
- kínálás és arra reagálás

Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok
- visszakérdezés
- ismétléskérés
- betűzés kérése, betűzés
- felkérés hangosabb, lassabb beszédre
- nem értés

Fogalomkörök

- cselekvés,  történés,  létezés  kifejezése  (jelenidejűség,  sein  es  gibt,  visszaható  igék,
tagadás, múltidejűség  –  Partizip  Perfekt,  Präteritum-sein,  haben,  jövőidejűség,
Präteritum)

- Birtoklás kifejezése (haben, von, -s, Birtokos névmások)
- Térbeli viszonyok (irányok, helymeghatározás, elöljárószavak részes, tárgy és részes

vagy tárgy esettel, földrajzi helyek és nevek)
- Időbeli iszonyok (időhatározók, időtartam, időpontok)
- Módbeli segédigék (mögen, können, felszólítás, dürfen, müssen, sollen, wollen)
- Felszólító mód
- Esetviszonyok (alany, tárgy és részes eset, birtokos eset)
- Szövegösszetartó eszközök (kötőszók, névmások)
- Logikai  viszonyok  (alárendelő  összetett  mondatok  weil,  dass,  wenn;  célhatározói

mondatok um …zu/ damit; időhatározói mellékmondatok wenn, als, während,
nachdem,  bevor;közvetett  kérdés;  megengedő  mellékmondatok  obwohl,
trotzdem)

- Minőségi viszonyok (Adjektivdeklination, Vergleiche),

Fejlesztendő készségek

A négy nyelvi alapkészség fejlesztése a kerettanterv szerint történik. Külön figyelmet kell 
fordítani a fordítási készség fejlesztésére mind a célnyelvről és a célnyelvre történő fordítás 
esetén. Az alapkészségek mellett a rendszerező és a logikai készség fejlesztésére is sor kerül.



Követelmények

A kerettanterv alapján, valamint:
A tanult nyelvi funkcióknak megfelelő írásművek készítése a célnyelven.
Ismerkedés a német nyelvű önéletrajz-írás szabályaival; önéletrajz írása.
A tanult témák, nyelvi funkciók alapján a mindennapi élethez hozzátartozó magyar 
vonatkozású információk közvetítése idegen nyelven.

A továbbhaladás feltételei

Hallott szöveg értése
A tanuló legyen képes

- kb. 150 szavas köznyelvi szövegben a lényeges információt a lényegtelentől 
elkülöníteni;

- kb. 150 szavas köznyelvi szövegben ismeretlen nyelvi elem jelentését  a 
szövegösszefüggésből kikövetkeztetni;

- kb. 150 szavas köznyelvi szövegben fontos információt megérteni;
- kb.150 szavas köznyelvi szövegben specifikus információt azonosítani;
- köznyelvi beszélgetés vagy monologikus szöveg lényeges pontjait megérteni.

Beszédkészség
A tanuló legyen képes

- árnyaltabban megfogalmazott kérdésekre összetettebb struktúrákban rendezett 
válaszokat adni;

- választékos mondatokban közléseket megfogalmazni, kérdéseket feltenni, 
eseményeket elmesélni, érzelmeket kifejezni;

- megértési, illetve kifejezési problémák esetén segítséget kérni;
- beszélgetésben részt venni; 
- társalgásba bekapcsolódni, álláspontot, véleményt kifejteni.

Olvasott szöveg értése
A tanuló legyen képes

- kb. 200 szavas, köznyelven megírt szöveget elolvasni;
- kb. 200 szavas köznyelvi szövegben lényeges információt a lényegtelentől 

megkülönböztetni;
- ismert nyelvi elemek segítségével kb. 200 szavas köznyelvi szövegben ismeretlen 

nyelvi elemek jelentését kikövetkeztetni;
- kb. 200 szavas köznyelvi szövegben fontos információt megtalálni; 
- kb. 200 szavas köznyelvi szövegben specifikus információt azonosítani;
- kb. 200 szavas köznyelven megírt szöveg felépítését megérteni;



Íráskészség
A tanuló legyen képes
 -  kb. 150 szavas, tényszerű információt közvetítő  néhány bekezdésből   álló szöveget írni;
 -  gondolatait változatos kifejezésekkel és mondatszerkezetekkel, a megfelelő nyelvi 
eszközök használatával, logikai összefüggések alapján  bekezdésekbe rendezett szövegben 
megfogalmazni;
 -  különböző szövegfajtákat létrehozni;
 -  változatos közlésformákat használni.

Javasolt tankönyvek, taneszközök, tanítási segédanyagok

Bármely a tanulók életkori sajátosságaihoz alkalmazkodó tankönyvcsalád  A2- B1 szintű kötete
hanganyaggal.

- Nyelvtankönyvek
- Nyelvoktató CD-k
- Interaktív anyagok
- Videofilmek
- Német-magyar / Magyar-német kéziszótárak
- Tesztkönyvek
- Tesztek
- Feladatlapok
- Szemléltető képek
- Módszertani segédanyagok
- Technikai eszközök
- Autentikus szövegek
- Szaktanár által összeállított / kiválasztott anyagok melyek a tanterv megvalósulását segítik

elő.



Az órakeret felosztása a 11. évfolyamon: Évi 144 óra

                                                                                                             az éves óraszám

Új anyag feldolgozására                                                                     60 %-a (kb. 86 óra)
Gyakorlásra, rendszerezésre, ismétlésre                                             25 %-a (kb. 36 óra)
Dolgozatírásra, javításra, értékelésre                                                  10 %-a (kb. 14 óra) 
Projekttevékenységre                                                                            5 %-a (kb. 8 óra)

Témakörök Tananyag, szókincs

Én és a családom Személyi adatok
Családtagok
Foglalkozásnevek
Ország nevek, népnevek
Emberek belső jellemzése
Életünk fontos állomásai
Ünnepek
Jövővel kapcsolatos feltételezés
Családi élet
Családi kapcsolatok
Mindennapi élet
Otthoni teendők
Személyes tervek

A szűkebb környezet Ház, lakás
Helyiségek
Bútorok

A természeti környezet Az idő; óra, perc
Napok, napszakok
Hónapok
Időjárás
Környezetvédelem

Az iskola világa Órarend, tantárgyak
Tanárok
Iskolai elfoglaltságok
Iskolai élet

Egészséges életmód Napirend, életvitel
Hobbi



Testmozgás
Sportolás, kedvenc sport
Testrészek
Panaszok, betegségek
Szenvedélybetegségek
Testápolás
Gyógykezelés
Öltözködés, divat
Kedvtelések

Étkezés Élelmiszerek, ételek nevei
Kedvenc ételek
Étkezési szokások
Éttermek, gyorséttermek
Nemzetközi ételek

Utazás Közlekedési eszközök
Látnivalók, intézmények
Jegyváltás
Baleset
Környezeti hatások
Úti célok
Nyaralás, előkészületek
Turizmus

Ember és társadalom Vásárlás

Szolgáltatások
Szórakozás
Művelődés
Problémák, nehézségek
Fogyatékkal élők
Események
Másik  ember  külső  és  belső
jellemzése
Politika
Konfliktusok
Kapcsolatteremtés
Kapcsolatok
A tizenévesek világa
Női és férfi szerepek
Ünnepek
Családi ünnepek

Kultúra Ismert személyek
Németországi tradíciók
Német kulturális események
Lakóhelyünk nevezetességei
Magyarország bemutatkozik



A munka világa Foglalkozások, tevékenységek
Munkakeresés
Munkavállalás
Szakmaválasztás
Életrajz

Tudomány és technika Felfedezések, találmányok
A jövő, világunk

Kommunikációs szándékok

Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok
- köszönés, elköszönés 
- bemutatás, bemutatkozás
- személyes levélben megszólítás és elbúcsúzás
- érdeklődés hogylét iránt és arra reagálás
- interjúkészítés
- rádióriport
- segítségkérés és arra reagálás
- köszönet és arra reagálás
- telefonálásnál bemutatkozás és elköszönés
- engedélykérés és arra reagálás
- bocsánatkérés és arra reagálás
- gratuláció, jókívánságok és arra reagálás
- tanácskérés, tanácsadás
- véleménykérés, véleménynyilvánítás

Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok
- sajnálkozás
- öröm
- elégedettség, elégedetlenség
- csodálkozás
- remény
- bosszúság
- bánat
- bizonytalanság
- kívánság
- óhaj
- hála

Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok
- véleménynyilvánítás, véleménykérés és arra reagálás
- egyetértés, egyet nem értés
- érdeklődés, érdektelenség
- tetszés, nem tetszés



- dicséret, kritika
- képesség, lehetőség, akarat, kívánság, kötelezettség, szükségesség
- ellenvetés
- akarat, kívánság, képesség, kötelezettség, szükségesség, lehetőség; 
- ígéret; szándék, terv
- érdeklődés értékítélet, kívánság preferencia iránt
- helyeslés

Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok
- dolgok, személyek megnevezése, leírása
- események leírása
- információkérés, információadás
- igenlő vagy nemleges válasz
- kérdőívkészítés
- rendelés
- válaszadás elutasítása
- tudás, nem tudás
- bizonyosság, bizonytalanság
- ismerés, nem ismerés
- indoklás
- emlékezés

A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok
- kérés
- tiltás, felszólítás
- segítségkérés és arra reagálás
- javaslat és arra reagálás
- meghívás és arra reagálás
- kínálás és arra reagálás

Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok
- visszakérdezés
- ismétléskérés
- betűzés kérése, betűzés
- felkérés hangosabb, lassabb beszédre
- nem értés
- beszélési szándék jelzése, téma bevezetése

Fogalomkörök

- cselekvés,  történés,  létezés  kifejezése  (jelenidejűség,  sein  es  gibt,  visszaható  igék,
tagadás, múltidejűség  –  Partizip  Perfekt,  Präteritum-sein,  haben,  jövőidejűség,
Präteritum)

- Birtoklás kifejezése (haben, von, -s, Birtokos névmások)
- Térbeli viszonyok (irányok, helymeghatározás, elöljárószavak részes, tárgy és részes

vagy tárgy esettel, földrajzi helyek és nevek)
- Időbeli iszonyok (időhatározók, időtartam, időpontok)
- Módbeli segédigék (mögen, können, felszólítás, dürfen, müssen, sollen, wollen)



- Felszólító mód
- Esetviszonyok (alany, tárgy és részes eset, birtokos eset)
- Szövegösszetartó eszközök (kötőszók, névmások)
- Logikai  viszonyok  (alárendelő  összetett  mondatok  weil,  dass,  wenn;  célhatározói

mondatok  um  …zu  /  damit;  időhatározói  mellékmondatok  wenn,  als,  während,
nachdem, bevor;közvetett kérdés; megengedő mellékmondatok obwohl, trotzdem)

- Minőségi viszonyok (Adjektivdeklination, Vergleiche)
- Feltételes mód: a Konjunktiv II. és a würde-alak
- Feltételes mód: sein, haben és werden igék alakjai
- Feltételes mód: a módbeli segédigék alakjai
- A vonatkozói mellékmondat: a vonatkozói névmás
- A vonatkozói névmás birtokos esetben
- Múlt idő: Plusquamperfekt
- Feltételes mód: Múlt idejű mondatok
- Az igék vonzatai
- Az igék vonzatai: kérdő mondatok
- A szenvedő szerkezet
- Mondatképzés: a man általános alany
- A szenvedő szerkezet: a cseekvő megnevezése
- Folyamatos és befejezett melléknévi igenév
- Melléknévi igenevek képzése
- Bővített melléknévi igeneves jelzői szerkezet
- A határozatlan névmás: einer / eine / eines

Fejlesztendő készségek

A négy nyelvi alapkészség fejlesztése a kerettanterv szerint történik. A fordítási készség 
fejlesztésében mindkét nyelvre történő fordításnál külön figyelmet kell fordítani a szöveg 
eredeti stílusának, hangulatának visszaadására. 
Ebben a tanévben számos hivatalos irattal, azok megírásának módjával is megismerkednek a 
tanulók (különböző hivatalos dokumentumok kitöltése, stb.)
Hivatalos ügyeiben tudjon alapszinten idegen nyelven információt nyújtani, illetve 
információt kérni. Az alapkészségek mellett a rendszerező és a logikai készség fejlesztése 
továbbra is folyik.

Követelmények

A kerettanterv alapján, valamint
Önálló könyvtári munka: szabadon választott újságcikk feldolgozása
A tanuló továbbhaladásához szükséges minimumkövetelmény a tanított tantervi anyag
50 %-ának elsajátítása, annak reprodukálása a tanévközi számonkérések során.



A továbbhaladás feltételei

Hallott szöveg értése
A tanuló legyen képes

- kb. 150 szavas köznyelvi szövegben a lényeges információt a lényegtelentől 
elkülöníteni;

- kb. 150 szavas köznyelvi szövegben ismeretlen nyelvi elem jelentését a 
szövegösszefüggésből kikövetkeztetni;

- kb. 150 szavas köznyelvi szövegben fontos információt megérteni;
- kb.150 szavas köznyelvi szövegben specifikus információt azonosítani;
- köznyelvi beszélgetés vagy monologikus szöveg lényeges pontjait megérteni.

Beszédkészség
A tanuló legyen képes

- árnyaltabban megfogalmazott kérdésekre összetettebb struktúrákban rendezett 
válaszokat adni;

- választékos mondatokban közléseket megfogalmazni, kérdéseket feltenni, 
eseményeket elmesélni, érzelmeket kifejezni;

- megértési, illetve kifejezési problémák esetén segítséget kérni;
- beszélgetésben részt venni; 
- társalgásba bekapcsolódni, álláspontot, véleményt kifejteni.

Olvasott szöveg értése
A tanuló legyen képes

- kb. 200 szavas, köznyelven megírt szöveget elolvasni;
- kb. 200 szavas köznyelvi szövegben lényeges információt a lényegtelentől 

megkülönböztetni;
- ismert nyelvi elemek segítségével kb. 200 szavas köznyelvi szövegben ismeretlen 

nyelvi elemek jelentését kikövetkeztetni;
- kb. 200 szavas köznyelvi szövegben fontos információt megtalálni; 
- kb. 200 szavas köznyelvi szövegben specifikus információt azonosítani;
- kb. 200 szavas köznyelven megírt szöveg felépítését megérteni;

Íráskészség
A tanuló legyen képes
 -  kb. 150 szavas, tényszerű információt közvetítő  néhány bekezdésből   álló szöveget írni;
 -  gondolatait változatos kifejezésekkel és mondatszerkezetekkel, a megfelelő nyelvi 
eszközök használatával, logikai összefüggések alapján  bekezdésekbe rendezett szövegben 
megfogalmazni;
 -  különböző szövegfajtákat létrehozni;
 -  változatos közlésformákat használni.



Javasolt tankönyvek, taneszközök, tanítási segédanyagok

Bármely  a  tanulók  életkori  sajátosságaihoz  alkalmazkodó  tankönyvcsalád B1  szintű  kötete
hanganyaggal.

- Nyelvtankönyvek
- Nyelvoktató CD-k
- Interaktív anyagok
- Videofilmek
- Német-magyar / Magyar-német kéziszótárak
- Tesztkönyvek
- Tesztek
- Feladatlapok
- Szemléltető képek
- Módszertani segédanyagok
- Technikai eszközök
- Autentikus szövegek
- Szaktanár által összeállított / kiválasztott anyagok melyek a tanterv megvalósulását segítik

elő.



Az órakeret felosztása a 12. évfolyamon: Évi 180 óra

                                                                                                             az éves óraszám

Új anyag feldolgozására                                                                     60 %-a (kb. 108 óra)
Gyakorlásra, rendszerezésre, ismétlésre                                             25 %-a (kb. 45 óra)
Dolgozatírásra, javításra, értékelésre                                                  10 %-a (kb. 18 óra) 
Projekttevékenységre                                                                            5 %-a (kb. 9 óra)

Témakörök Tananyag, szókincs

Én és a családom Személyi adatok
Családtagok
Foglalkozásnevek
Ország nevek, népnevek
Emberek belső jellemzése
Életünk fontos állomásai
Ünnepek
Jövővel kapcsolatos feltételezés
Családi élet
Családi kapcsolatok
Mindennapi élet
Otthoni teendők
Személyes tervek
Önéletrajz

A szűkebb környezet Ház, lakás
Helyiségek
Bútorok

A természeti környezet Az idő; óra, perc
Napok, napszakok
Hónapok
Időjárás
Környezetvédelem
Környezetszennyezés
Természetvédelem
Természeti katasztrófák
Környezettudatos élet



Az iskola világa Órarend, tantárgyak
Tanárok
Iskolai elfoglaltságok
Iskolai élet
Nyelvtanulás

Egészséges életmód Napirend, életvitel
Hobbi
Testmozgás
Sportolás, kedvenc sport
Testrészek
Panaszok, betegségek
Szenvedélybetegségek
Testápolás
Gyógykezelés
Öltözködés, divat
Kedvtelések

Étkezés Élelmiszerek, ételek nevei
Kedvenc ételek
Étkezési szokások
Éttermek, gyorséttermek
Nemzetközi ételek

Utazás Közlekedési eszközök
Látnivalók, intézmények
Jegyváltás
Baleset
Környezeti hatások
Úti célok
Nyaralás, előkészületek
Turizmus

Ember és társadalom Vásárlás

Szolgáltatások
Szórakozás
Művelődés
Problémák, nehézségek
Fogyatékkal élők
Események
Másik  ember  külső  és  belső
jellemzése
Politika: a Zöldek
Konfliktusok
Kapcsolatteremtés
Kapcsolatok
A tizenévesek világa
Női és férfi szerepek
Ünnepek



Családi ünnepek
Vásárlás
Szolgáltatások
Vásárlás az interneten
Hasonlóságok  és  különbségek
emberek között
Emberi jogok
Előítéletek, klisék

Kultúra Ismert személyek
Németországi tradíciók
Német kulturális események
Lakóhelyünk nevezetességei
Magyarország bemutatkozik
Anglicizmusok a német nyelvben
Szabadidős elfoglaltságok
Hobbik
Mozi, színház
Olvasás
Kulturális események

A munka világa Foglalkozások, tevékenységek
Munkakeresés
Munkavállalás
Szakmaválasztás
Életrajz
Diákmunka
Nyári munkavállalás

Tudomány és technika Felfedezések, találmányok
A jövő, világunk

Kommunikációs szándékok

Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok
- köszönés, elköszönés 
- bemutatás, bemutatkozás
- személyes levélben megszólítás és elbúcsúzás
- érdeklődés hogylét iránt és arra reagálás
- interjúkészítés
- rádióriport
- segítségkérés és arra reagálás
- köszönet és arra reagálás
- telefonálásnál bemutatkozás és elköszönés
- engedélykérés és arra reagálás



- bocsánatkérés és arra reagálás
- gratuláció, jókívánságok és arra reagálás
- tanácskérés, tanácsadás
- véleménykérés, véleménynyilvánítás
- egyetértés, egyet nem értés
- mások igazának elismerése
- feltételezés

Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok
- sajnálkozás
- öröm
- elégedettség, elégedetlenség
- csodálkozás
- remény
- bosszúság
- bánat
- bizonytalanság
- kívánság
- hála
- óhaj
- félelem

Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok

- véleménynyilvánítás, véleménykérés és arra reagálás
- egyetértés, egyet nem értés
- érdeklődés, érdektelenség
- tetszés, nem tetszés
- dicséret, kritika
- képesség, lehetőség, akarat, kívánság, kötelezettség, szükségesség
- ellenvetés
- akarat, kívánság, képesség, kötelezettség, szükségesség, lehetőség; 
- ígéret; szándék, terv
- érdeklődés értékítélet, kívánság preferencia iránt
- helyeslés
- beszámoló
- rövid fogalmazás (meghívó)
- dolgok, események leírása
- magánlevél
- elbeszélés

Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok
- dolgok, személyek megnevezése, leírása
- események leírása
- információkérés, információadás
- igenlő vagy nemleges válasz
- kérdőívkészítés



- rendelés
- válaszadás elutasítása
- tudás, nem tudás
- bizonyosság, bizonytalanság
- ismerés, nem ismerés
- indoklás
- emlékezés
- ismerés, nem ismerés
- hírek
- hivatalos levél komolyabb témában
- hosszabb fogalmazás
- újságcikk
- ismeretterjesztő szöveg

A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok
- kérés
- tiltás, felszólítás
- segítségkérés és arra reagálás
- javaslat és arra reagálás
- meghívás és arra reagálás
- kínálás és arra reagálás

Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok
- visszakérdezés
- ismétléskérés
- betűzés kérése, betűzés
- nem értés
- beszélési szándék jelzése, téma bevezetése
- felkérés hangosabb, lassabb beszédre
- megerősítés
- témaváltás
- beszélgetés lezárása

Fogalomkörök

- cselekvés,  történés,  létezés  kifejezése  (jelenidejűség,  sein  es  gibt,  visszaható  igék,
tagadás, múltidejűség  –  Partizip  Perfekt,  Präteritum-sein,  haben,  jövőidejűség,
Präteritum)

- Birtoklás kifejezése (haben, von, -s, Birtokos névmások)
- Térbeli viszonyok (irányok, helymeghatározás, elöljárószavak részes, tárgy és részes

vagy tárgyesettel, földrajzi helyek és nevek)
- Időbeli iszonyok (időhatározók, időtartam, időpontok)
- Módbeli segédigék (mögen, können, felszólítás, dürfen, müssen, sollen, wollen)
- Felszólító mód
- Esetviszonyok (alany, tárgy és részes eset, birtokos eset)
- Szövegösszetartó eszközök (kötőszók, névmások)



- Logikai  viszonyok  (alárendelő  összetett  mondatok  weil,  dass,  wenn;  célhatározói
mondatok  um  …zu  /  damit;  időhatározói  mellékmondatok  wenn,  als,  während,
nachdem, bevor;közvetett kérdés; megengedő mellékmondatok obwohl, trotzdem)

- Minőségi viszonyok (Adjektivdeklination, Vergleiche)
- Feltételes mód: a Konjunktiv II. és a würde-alak
- Feltételes mód: sein, haben és werden igék alakjai
- Feltételes mód: a módbeli segédigék alakjai
- A vonatkozói mellékmondat: a vonatkozói névmás
- A vonatkozói névmás birtokos esetben
- Múlt idő: Plusquamperfekt
- Feltételes mód: Múlt idejű mondatok
- Az igék vonzatai
- Az igék vonzatai: kérdő mondatok
- A szenvedő szerkezet
- Mondatképzés: a man általános alany
- A szenvedő szerkezet: a cseekvő megnevezése
- Folyamatos és befejezett melléknévi igenév
- Melléknévi igenevek képzése
- Bővített melléknévi igeneves jelzői szerkezet
- A határozatlan névmás: einer / eine / eines
- Az „egyenes beszéd” és a „függő beszéd”
- Kötőmód: a Konjunktiv I. alakjai
- Az egyenes beszéd átalakítása függő beszéddé
- A visszautaló (határozatlan) névmás
- Angol eredetű főnevek
- Az összetett főnevek és melléknevek
- Módhatározói mellékmondat: az indem kötőszó
- Főnevek és melléknevek vonzatai
- Az állapotot kifejező szenvedő szerkezet
- A zu + főnévi igeneves szerkezet
- A célhatározói mellékmondat: um + zu + Infinitiv
- A kísérő körülményt kifejező mellékmondat
- A szenvedő szerkezet: módbeli segédigével
- A műveltető szerkezet

Fejlesztendő készségek

A négy nyelvi alapkészség fejlesztése a kerettanterv szerint történik. A fordítási készség 
fejlesztésében mindkét nyelvre történő fordításnál külön figyelmet kell fordítani a 
germanizmusokra, illetve a sajátos magyar nyelvi fordulatok fordítására, lehetőség szerinti 
„visszaadására”. 

Hivatalos levelek, kérvények, reklamáció, önéletrajz írása.
Hivatalos ügyeiben tudjon alapszinten idegen nyelven információt nyújtani, illetve 
információt kérni. Az alapkészségek mellett a rendszerező és a logikai készség fejlesztése 
továbbra is folyik.



Követelmények

A kerettanterv alapján, valamint
Önálló könyvtári munka: szabadon választott újságcikk feldolgozása.
A tanuló továbbhaladásához szükséges minimumkövetelmény a tanított tantervi anyag
50 %-ának elsajátítása, annak reprodukálása a tanévközi számonkérések során.

A továbbhaladás feltételei

Hallott szöveg értése
A tanuló legyen képes

- kb. 200 szavas köznyelvi szövegben a lényeges információt a lényegtelentől 
elkülöníteni;

- kb. 200 szavas köznyelvi szövegben ismeretlen nyelvi elem jelentését a 
szövegösszefüggésből kikövetkeztetni;

- kb. 200 szavas köznyelvi szövegben fontos információt megérteni;
- kb. 200 szavas köznyelvi szövegben specifikus információt azonosítani;
- köznyelvi beszélgetés vagy monologikus szöveget anyanyelvén és / vagy a célnyelven 

összefoglalni

Beszédkészség
A tanuló legyen képes

- árnyaltabban megfogalmazott kérdésekre összetettebb struktúrákban rendezett 
válaszokat adni;

- választékos mondatokban közléseket megfogalmazni, kérdéseket feltenni, 
eseményeket elmesélni, érzelmeket kifejezni;

- gondolatait megfelelő logikai sorrendben, választékos mondatokban előadni
- megértési, illetve kifejezési problémák esetén segítséget kérni;
- beszélgetésben részt venni; 
- társalgásban részt venni, álláspontot, véleményt kifejteni.

Olvasott szöveg értése
A tanuló legyen képes

- kb. 250 szavas, köznyelven megírt szöveget elolvasni;
- kb. 250 szavas köznyelvi szövegben lényeges információt a lényegtelentől 

megkülönböztetni;
- ismert nyelvi elemek segítségével kb. 250 szavas köznyelvi szövegben ismeretlen 

nyelvi elemek jelentését kikövetkeztetni;
- kb. 250 szavas köznyelvi szövegben fontos információt megtalálni; 
- kb. 250 szavas köznyelvi szövegben specifikus információt azonosítani;
- kb. 250 szavas köznyelven megírt szöveg felépítését megérteni; anyanyelvén 

összefoglalni



Íráskészség
A tanuló legyen képes

- kb. 200 szavas, tényszerű információt közvetítő  néhány bekezdésből álló szöveget 
írni;

- gondolatait, érzelmeit változatos kifejezésekkel és mondatszerkezetekkel, a megfelelő 
nyelvi eszközök használatával logikai összefüggések alapján, bekezdésbe rendezett 
szövegben megfogalmazni;

- különböző szövegfajtákat létrehozni;
- változatos közlésformákat használni

Javasolt tankönyvek, taneszközök, tanítási segédanyagok

Bármely a tanulók életkori sajátosságaihoz alkalmazkodó tankönyvcsalád  A2- B1 szintű kötete
hanganyaggal.

- Nyelvtankönyvek
- Nyelvoktató CD-k
- Interaktív anyagok
- Videofilmek
- Német-magyar / Magyar-német kéziszótárak
- Tesztkönyvek
- Tesztek
- Feladatlapok
- Szemléltető képek
- Módszertani segédanyagok
- Technikai eszközök
- Autentikus szövegek
- Szaktanár által összeállított / kiválasztott anyagok melyek a tanterv megvalósulását segítik

elő.

A NYEK végére a tanulók idegen nyelvi tudása lehetővé teszi, hogy a körülöttük lévő világról
idegen nyelven is szerezzenek információt, és ezzel a lehetőséggel már tudatosan éljenek. A
különböző célok és tartalmak idegen nyelvi fejlesztésében segítenek eligazodni a témakörök
táblázatában megadott kapcsolódási pontok. Tudatosítani kell a tanulókban, hogy az idegen
nyelv kulcskompetencia,  amely segítséget nyújt  a magánéletben és a tanulásban, később a
szakmai pályafutás  során is  az eligazodásban és a  boldogulásban.  A szakközépiskolákban
indított  előkészítő  évfolyamokon  érdemes  lehetőséget  biztosítani  arra  is,  hogy  a  tanulók
idegen nyelven is ismerkedjenek az intézmény profiljának megfelelő szakmai tartalommal.
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