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ÉLŐ IDEGEN NYELVEK – NÉMET - 2. idegen nyelv,  9-12. évfolyam  

Heti 3 óra  
 

 

 

Az idegen nyelvi kommunikáció – az anyanyelvi kommunikációhoz hasonlóan – az alapvető nyelvi 

készségekre épül: fogalmak, gondolatok, érzések, tények és vélemények megértése, kifejezése és 

értelmezése idegen nyelven különböző tevékenységi formákban. Ilyen a hallott és olvasott szöveg 

értése, a szövegalkotás és az interakció szóban és írásban.  

  

Szükséges képességek, készségek, ismeretek és attitűdök:   

A kommunikatív nyelvi kompetencia lexikális, funkcionális, grammatikai és szövegalkotási 

ismereteket, valamint szocio- és interkulturális készségeket feltételez. Az élethosszig tartó tanuláshoz 

a nyelvhasználónak el kell sajátítania az önálló tanulás stratégiáit és az ehhez szükséges eszközök 

használatát.   

A pozitív attitűd magában foglalja a kulturális sokféleség tiszteletben tartását és a nyelvek, kultúrák 

közötti kommunikáció iránti érdeklődést és kíváncsiságot.  

  

  

ALAPELVEK, CÉLOK   

  

Az élő idegen nyelv műveltségi terület céljait korunk emberének kommunikációs igényei határozzák 

meg, összhangban az Európa Tanács ajánlásaival.   

Az élő idegen nyelvek ismerete elengedhetetlen:   

— a világ dolgaiban való megbízható tájékozódáshoz;   

— a felelős, szabadon meghozott döntésekhez;   

— a munkaerőpiacon való boldoguláshoz;   

— a nemzetközi kommunikációba való bekapcsolódáshoz;   

— saját és más kultúrák értékeinek megértéséhez és megbecsüléséhez.   

  

A korszerű idegennyelv-oktatás a nyelvhasználó valós szükségleteire épül, ezért 

tevékenységközpontú. Olyan helyzetekre készíti fel a tanulókat, amelyek már most vagy a későbbiek 

során várhatóan fontos szerepet játszanak életükben. A nyelvtanulási folyamat középpontjában a 

cselekvő tanulók állnak, akik az idegen nyelv segítségével kommunikatív feladatokat oldanak meg. A 

feladatok megoldása során receptív, produktív, illetve interaktív nyelvi tevékenységeket végeznek. A 

tanulási folyamat szervezésében nagy jelentősége van a kooperatív feladatoknak és a 

projektmunkának, ezek szintén erősíthetik a motivációt.  

A rendszeres tanári értékelés mellett a tanuló elsajátítja az önértékelés módszereit. Változatos 

formában (pármunka, csoportmunka stb.),kommunikatív interakciókban használja a célnyelvet. 

  

A NYELVTANULÁS CÉLRENDSZERE   

  

A kommunikatív kompetencia fejlesztése  

  

A kommunikatív nyelvi kompetencia szorosan összefonódik az általános kompetenciákkal, vagyis a 

világról szerzett ismeretekkel, a gyakorlati készségekkel és jártasságokkal, valamint a motivációval, 
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amelyek mindenfajta tevékenységhez, így a nyelvi tevékenységekhez is szükségesek. A kommunikatív 

kompetencia több elemből áll. Részei a nyelvi, a szociolingvisztikai és a szövegkompetencia.   

o A nyelvi kompetencia magában foglalja a lexikai, grammatikai, szemantikai, fonológiai 

és morfológiai, helyesírási ismereteket, továbbá az ezek alkalmazásához szükséges 

készségeket, illetve bázisképességeket. A nyelvi kompetencia az olvasott és a hallott 

szöveg értésén, a beszédkészségen, az interakción, valamint az íráskészség fejlesztésén 

keresztül aktiválódik.  

o A szociolingvisztikai kompetencia azon társadalmi szokások és szabályok ismeretét 

jelenti, amelyek erősen befolyásolják a kommunikáció sikerességét.  

o A szövegkompetencia fejlesztése során a nyelvtanuló elsajátítja, hogyan épül fel egy 

szöveg, milyen elemek biztosítják annak koherenciáját a beszélt és az írott nyelvben, az 

interakció szabályait, illetve a különböző típusú szövegek jellegzetes nyelvi elemeit.   

  

A célnyelvi műveltség és az interkulturális kompetencia fejlesztése   

  

A tanulók legyenek képesek a saját és más kultúrák különbségeinek, illetve hasonlóságainak 

értelmezésére, váljanak nyitottabbá és érzékenyebbé más kultúrák irányába. Fontos a pozitív attitűd 

és motiváció kialakítása a nyelvtanulás, valamint általában más nyelvek és kultúrák megismerése iránt.  

A nyelv nem választható el attól a kultúrától, amely létrehozta és élteti, ezért a nyelvtanítást mindig 

össze kell kapcsolni a mindennapi élet kultúrájának megismertetésével, és segíteni kell a tanulókat 

abban, hogy a szélesebb értelemben vett célnyelvi műveltség elérhetővé váljon számukra. Különösen 

fontos a tanulás és tanítás során a nyelvtanuló interkulturális tudatosságának kialakítása, fejlesztése:  

 A diák legyen képes felismerni és megérteni a saját és az idegen kultúra jellegzetességeit, a köztük 

lévő hasonlóságokat és különbségeket, továbbá ismerje és alkalmazza a más kultúrák képviselőivel való 

kapcsolatteremtéshez szükséges stratégiákat.  

  

A nevelési és tantárgy-integrációs lehetőségek kihasználása   

  

A tanuló legyen képes a tantervben szereplő más műveltségterületek egy-egy érdekes és fontos 

problémáját a tanult idegen nyelven is feldolgozni.   

Törekedni kell arra, hogy más műveltségterületek ismereteivel az idegen nyelvi órák során is 

találkozzanak a diákok.   

  

Az IKT alkalmazások készségszintű kialakítása és fejlesztése   

  

A tanulók szerezzenek tapasztalatokat és jártasságot a kommunikációs és információs technológiák 

felhasználásában idegen nyelvi tanulmányaik során, ezzel is segítve az autonóm nyelvtanulóvá válást.  

Az információs és kommunikációs technológiák (IKT) minden eddiginél több lehetőséget biztosítanak 

a nyelvtanulóknak és tanároknak a célnyelvvel és célnyelvi közösséggel kialakítható közvetlen 

kapcsolatra. Az IKT a korszerű nyelvoktatás, a differenciálás kiváló eszköze.   

  

A nyelvtanulási stratégiák kialakítása   

  

A nyelvtanulási folyamat sikeressége szempontjából kiemelt jelentőségűek a nyelvtanulási stratégiák. 

Az idegennyelv-tanulás nyújtson további lehetőséget az eredményes tanulás módszereinek 

elsajátítására: az előzetes tudás mozgósítására, az egyénre szabott módszerek kialakítására, a 

csoportos, együttműködő tanulásra, az önművelés igényének kialakítására, az élethosszig tartó 

tanulás fontosságának felismerésére.   
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A TANULÓK ÉRTÉKELÉSE   

  

Az értékelésnek az általános iskolai nyelvtanulás teljes időtartama alatt az a legalapvetőbb funkciója, 

hogy motiválja a tanulót az idegen nyelv tanulásában. Ezért a visszajelzés is minden évfolyamon 

elsősorban pozitív, a kevésbé sikeres, javításra szoruló fejlesztések csak a pozitívumokhoz képest 

kaphatnak hangsúlyt. A tanuló maga is egyre inkább képessé válik saját eredményeinek, 

eredményességének értékelésére.  

Fontos, hogy az értékelés rendszeres legyen, tartalmazzon formális (pl. dolgozat) és nem formális (órai 

munka) elemeket. Az értékelés során is ügyelni kell a differenciálás elvére, például külön feladatokkal 

ösztönözhetjük a motiváltabb tanulókat.  

 

Tanulói teljesítmények értékelése:  

Dolgozatok %-os értékelése:  

 

kisdolgozat: 90 %-tól jeles, 80 %-tól jó, 63 %-tól közepes, 51 %-tól elégséges  

 témazáró dolgozat: 85 %-tól jeles, 70 %-tól jó, 55 %-tól közepes, 40 %-tól elégséges 

 

 

teljesítmény értékelése:   

Szóbeli  

hibátlan, ill. minimális hibával _jeles kevés, nem értelemzavaró  hibával_ jó helyenként félreérthető, 

gyakori hibákkal_közepes többször félreérthető,hiányos, gyakoribb hibákkal_elégséges  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

IDŐKERET. ÓRASZÁMOK  

  

 
Óraterv – 9-12. évfolyam  

  

Tantárgy   9. évf.  10. évf.  11. évf.  12. évf.  

Német, 2. idegen nyelv   3  3  3  3  

  108 108 108 96 

  

  

FEJLESZTÉSI FELADATOK, NYELVI SZINTEK   
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A közműveltségi elemeket a tantárgy egyedi jellemzői miatt a NAT-ban azok a nyelvi szintek 

és kompetenciák testesítik meg, amelyeket a nemzetközi gyakorlatban és az érettségi 

követelményrendszerben mérceként használt Közös európai referenciakeret (KER) határoz 

meg. A nyelvi kompetenciák komplex fejlesztéséhez az ajánlott témakörök kínálnak kontextust.   

A kerettanterv az elérendő célokat és nyelvi szinteket kétéves képzési szakaszokra bontva 

határozza meg. A minimálisan elérendő szintek a következők:  

  

   10. évfolyam  12. évfolyam  

Második 

idegen nyelv  A1  A2  

 

  

  

Felhasznált tankönyvek 

  

9. évfolyam: Maros J. : KON-TAKT 1 Lektion 1-7 10. évfolyam:  Maros J. –Sz. Gottlieb É.:  

KON-TAKT 1 L8,  KON-TAKT 2 L1-5 11. évfolyam:  Maros J.: KON-TAKT 2 L 6-8, KON-

TAKT 3 L1-3 12. évfolyam: Maros J.: KON-TAKT 3 L 4-7 (8)  

  

VAGY  

  

Tóth – Lázár – Kentsch: KEKSE 1 (9. évfolyam) Tóth – Lázár – Kentsch: KEKSE 2 (10-11. 

évfolyam)  Pantóné – Brettner: KEKSE 3 (11-12. évfolyam) .  

  

 

9–10. évfolyam  

  

A 9. évfolyamon kezdődő második idegennyelv-tanítás elsődleges célja a tanulók idegen nyelvi 

kommunikatív kompetenciájának megalapozása az új nyelven.  
A második idegen nyelv tanulásának megkezdésekor a tanulók már rendelkeznek 

nyelvtanulási tapasztalattal, és az újonnan kezdett nyelv egyes elemeit könnyebben megérthetik az első 

idegen nyelv segítségével. A  kezdeti időszakban  az első idegen nyelvből szerzett ismeretekre, 

készségekre, stratégiákra építkezés,  fontos a nyelvtanulási motiváció ébren tartása is.  
A második idegen nyelvből a gimnázium 10. évfolyamának végére a tanulóknak el kell jutniuk 

az európai hatfokú skála első szintjére, az A1 tudásszintre, amely megfelelő alapul szolgál ahhoz, hogy 

a gimnáziumi tanulmányok végére a második nyelvből is elérjék a minimumként előírt A2 szintet.  

 A nyelvoktatás sikerében meghatározóak a motivációt felkeltő és fenntartó órai 

tevékenységek, a változatos interakciós formák, a nyelvi órák elfogadó légköre, a pozitív 

visszajelzések és a konstruktív támogatás.  

  

  

  

Fejlesztési egység  Hallott szöveg értése  
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Előzetes tudás  

Az iskolán kívül, az iskoláztatás során és az első idegen nyelv tanulása 

közben szerzett tapasztalatok, ismeretek, készségek, motiváció. A tanuló 

már megért bizonyos célnyelvi fordulatokat, amelyek az anyanyelvében 

vagy első tanult idegen nyelvében is használatosak.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

Az eleinte nonverbális eszközökkel is támogatott célnyelvi óravezetés 

követése, a rövid, egyszerű tanári utasítások megértése;  

az ismerős témákhoz kapcsolódó egyszerű közlések és kérdések megértése;  

az egyszerű, konkrét, mindennapi helyzetekhez kapcsolódó közlésekből az 

alapvető fordulatok kiszűrése.  

A fejlesztés tartalma  
 

A rövid és egyszerű, az osztálytermi rutincselekvésekre, a közös munka megszervezésére vonatkozó 

tanári utasítások megértése.  

Egyszerű, konkrét mindennapi szükségletekre vonatkozó kifejezések megértése világos beszédben, az 

ismert témakörökhöz kapcsolódó, egyszerű szövegekben.  

Egyszerű instrukciók, útbaigazítások követése, egyszerű, személyes kérdések megértése világos beszéd 

esetén.  

A korosztálynak 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 számok, árak, alapvető mennyiségek, az idő kifejezésének megértése.  

Alapvető stratégiák alkalmazása, például rövid hallott szövegben ismeretlen elemek jelentésének 

kikövetkeztetése; az ismert szavak, a beszédhelyzetre, a szereplőkre vonatkozó információk, a hallott 

szövegeket kísérő nonverbális elemek (például képek, képsorok, tárgyak, testbeszéd, hanglejtés) 

felhasználása a szöveg megértéséhez.  

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások  

Közlemények, párbeszédek, instrukciók, figyelmeztetések, útbaigazítások, kisfilmek, rajz- és 

animációs filmek, rövid részletek a médiából, egyszerű dalok, versek, találós kérdések, viccek.  

  

  

Fejlesztési egység  Szóbeli interakció  

Előzetes tudás  

Az iskolán kívül, az iskoláztatás során és az első idegen nyelv tanulása 

közben szerzett tapasztalatok, ismeretek, készségek, motiváció.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

A beszédszándék kifejezése egyszerű nyelvi eszközökkel, bővülő 

szókinccsel és nonverbális elemekkel támogatva;  

személyes adatokra vonatkozó kérdésfeltevés, és egyszerű nyelvi 

eszközökkel válaszadás a hozzá intézett kérdésekre; 

kommunikáció nagyon egyszerű, begyakorolt nyelvi panelekkel; 

törekvés a célnyelvi normához közelítő kiejtésre, intonációra és 

beszédtempóra.  

A fejlesztés tartalma  
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Konkrét, egyszerű, mindennapos kifejezések megértése, ha a partner közvetlenül a tanulóhoz fordul, 

és világosan, lassan, ismétlésekkel beszél.  

A gondosan megfogalmazott, lassan elmondott, a tanulóhoz intézett kérdések és utasítások 

megértése, rövid, egyszerű útbaigazítások adása és követése.  

Részvétel egyszerű beszélgetésben szükség szerinti lassú ismétléssel, körülírással vagy módosítással.  
Egyszerű, az osztálytermi rutincselekvésekhez kapcsolódó kommunikáció.  
Beszédszándék kifejezése verbális és nonverbális eszközökkel (például bemutatkozás, bemutatás, 

valamint az üdvözlés és elköszönés alapvető formáinak használata, kérés, kínálás, érdeklődés mások 

hogyléte felől, reagálás hírekre).  

Egyszerű kérdések és állítások megfogalmazása, válaszadás, reagálás.  
Betanult beszédfordulatok alkalmazása, elemi információk kérésére és nyújtására például a tanulóról, 

beszélgetőpartneréről, lakóhelyről, a családtagok foglalkozásáról.  

A számok, árak, alapvető mennyiségek, idő kezelése.  
Érdeklődés árucikkek áráról, egyszerű vásárlási párbeszédek, néhány mondatos telefonbeszélgetések 

lebonyolítása.  

A beszélgetés strukturálásának néhány egyszerű eleme, például beszélgetés kezdeményezése, 

figyelemfelhívás.  

Egyszerű nyelvtani szerkezetek és mondatfajták betanult készletének szűk körű alkalmazása; szavak, 

illetve szócsoportok összekapcsolása nagyon alapvető lineáris kötőszavakkal.  

Nagyon rövid, különálló, többnyire előre betanult megnyilatkozások.  
Egyszerű jelenetek közös előadása.  

Magyarázat, segítség, ismétlés kérése metakommunikációs eszközökkel.  

Metakommunikációs és vizuális eszközök használata a mondanivaló támogatására.  

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások  

Rövid társalgás, rövid tranzakciós és informális párbeszédek, szerepjátékok, betanult jelenetek, 

információ hiányán illetve különbözőségén alapuló szövegek.  

  

Fejlesztési egység  Összefüggő beszéd  

Előzetes tudás  

Az iskolán kívül, az iskoláztatás során és az első idegen nyelv tanulása 

közben szerzett tapasztalatok, ismeretek, készségek, motiváció.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési céljai  

Saját magához és közvetlen környezetéhez kötődő, ismert 

témákról egyszerű, begyakorolt fordulatokkal rövid 

megnyilatkozások; munkájának egyszerű nyelvi eszközökkel 

történő bemutatása;  a célnyelvi normához közelítő kiejtés, 

intonáció és beszédtempó alkalmazása.  

A fejlesztés tartalma  

Ismerős, személyes témák (saját maga, család, iskola, ismerős helyek, emberek és tárgyak) leírása 

szóban.  

Rövid, egyszerű szövegek felolvasása és emlékezetből történő elmondása.  
Történet elmesélése, élménybeszámoló, előre megírt szerep eljátszása egyszerű nyelvtani 

szerkezetekkel, mondatfajtákkal.  

Konkrét szituációkra vonatkozó, különálló szavakból és fordulatokból álló szókincs alkalmazása, 

ezek összekapcsolása az alapvető lineáris kötőszavakkal.  

A helyes kiejtés gyakorlása autentikus hangzóanyag segítségével.  
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások  
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Rövid történetek, témakifejtés, dalok, versek, mondókák, rapszövegek, rövid prezentációk és 

projektek csoportos bemutatása.  

  

Fejlesztési egység  Olvasott szöveg értése   

Előzetes tudás  

Az iskolán kívül, az iskoláztatás során és az első idegen nyelv tanulása 

közben szerzett tapasztalatok, ismeretek, készségek, motiváció.   

Különböző szövegfajták olvasásában való jártasság a tanuló anyanyelvén és 

az első idegen nyelven.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

Az ismert nevek, szavak és mondatok megértése egyszerű szövegekben; az 

egyszerű leírások, üzenetek, útleírások fő gondolatainak megértése az 

ismerős szavak, esetleg képek segítségével;  
a korosztálynak megfelelő témájú, egyszerű autentikus szöveg lényegének 

megértése, a szövegből néhány alapvető információ kiszűrése.  

A fejlesztés tartalma  
Egyszerű, mindennapi szövegekben (például feliratokon) az ismerős nevek, szavak és egyszerű 

fordulatok, a nemzetközi és a más nyelven tanult szavak felismerése.  

Egyszerű információkat tartalmazó, rövid leíró szövegek fő gondolatának megértése, például 

hirdetésekben, plakátokon vagy katalógusokban.  

Egyszerű, írott, képekkel támogatott instrukciók követése.  
Egyszerű üzenetek, például képeslapok szövegének megértése.  
Nyomtatványok, űrlapok személyes adatokra vonatkozó kérdéseinek megértése.  
Egyszerű, írásos útbaigazítások, útleírások követése.  
Az alapvető olvasási stratégiák alkalmazása, például az ismerős nevek, szavak és alapvető fordulatok  
összekapcsolása, szükség esetén a szöveg különböző részeinek újraolvasása, a szövegekhez kapcsolódó 

képek, képaláírások, címek, a vizuális információk felhasználása a szöveg megértéséhez.  

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások  

Hirdetések, reklámok, plakátok, névjegykártyák, feliratok, versek, dalszövegek, újságfőcímek, könyv- 

és filmcímek, szöveges karikatúrák, képregények, viccek, nagyon egyszerű katalógusok, 

nyomtatványok, egyszerű üzenetek, útleírások, képeslapok.  

  

Fejlesztési egység  Íráskészség  

Előzetes tudás  

Az iskolán kívül, az iskoláztatás során és az első idegen nyelv tanulása 

közben szerzett tapasztalatok, ismeretek, készségek, motiváció. Bizonyos 

írásbeli műfajok és jellegzetességeik ismerete. Az írást illetően esetleg már 

kialakult attitűdök.  
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A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

Ismert témáról rövid, egyszerű mondatok írása; írásban személyes 

adatokra vonatkozó egyszerű kérdésekre válaszadás;  minta alapján 

néhány közismert műfajban egyszerű és rövid, tényközlő szövegek 

írása őt érdeklő, ismert témákról.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

A fejlesztés tartalma  
Szavak és rövid, jól olvasható szövegek másolása. Lista 

írása.  

Egyszerű fordulatok és mondatok írása a legegyszerűbb nyelvi szerkezetek használatával (például 

hol lakik, mit csinál a tanuló vagy mások).  

Adatok kérése és megadása írásban (például számok, dátumok, időpont, név, nemzetiség, 

cím, életkor); formanyomtatványok kitöltése. Rövid, egyszerű üdvözlő szöveg, üzenet írása.  

Személyes információt, tényt, tetszést vagy nem tetszést kifejező rövid üzenet, komment írása 

(például internetes fórumon, blogban).  

Egyszerű levél, e-mail írása a legfontosabb formai elemek betartásával (például címzés, a 

kommunikáció tárgyának megjelölése, a címzett megszólítása, búcsúzás).  

Kreatív, önkifejező műfajokkal való kísérletezés (például listavers, rapszöveg, rigmus, dalszöveg, 

rövid jelenet) írása, illetve átírása.  

Egyszerű írásos minták követése, aktuális, konkrét és egyszerű tartalmakkal való megtöltése.  
Kész szövegekből hasznos fordulatok kiemelése, 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, űrlapok, listák, hagyományos és elektronikus 

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

internes profilok, üzenetek, internetes bejegyzések, instrukciók, versek; rapszövegek, rigmusok, 

dalszövegek, jelenetek.  

  

  

  

TÉMAKÖRÖK, FOGALOMKÖRÖK  

  

A 9–12. évfolyamokra ajánlott témakörök és fogalomkörök egyes elemei újra és újra megjelenhetnek, 

lehetőséget adva arra, hogy a korábban megszerzett ismeretek újabb nézőpontból kerüljenek 

feldolgozásra, és így bővüljenek, mélyüljenek.   

  

Témakörök - 9. évfolyam 

  

1.Személyes vonatkozások, család   15 



 

9  

  

A tanuló személyének és környezetének bemutatása.  

Családi kapcsolatok.  

Mindennapi teendők, vásárlás, iskolai tevékenységek    Kapcsolódási pontok:  

               Technika, életvitel és gyakorlat: család és háztartás.      Etika: 

önismeret  

Ember és társadalom   

Barátok, kapcsolat a kortársakkal, felnőttekkel.  

Öltözködés, divat, ruhadarabok vásárlása.Konfliktusok és kezelésük              

Kapcsolódási pontok: Etika: társas kapcsolatok 

2.Környezetünk  

Az otthon, a lakóhely és környéke. Tájékozódás a városban  

A lakóhely szolgáltatásai, ügyintézés   

Időjárás  

Kapcsolódási pontok:  

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. 

15 

3.Az iskola  

Tantárgyak. A nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe Az ismeretszerzés különböző 

módjai.          Kapcsolódási pontok:  

        Történelem, társadalmi, és állampolgári ismeretek: a tanulás technikái,          

élethosszig tartó tanulás. 

15 

4.A munka világa Foglalkozások Diákmunka.   

Kapcsolódási pontok: Technika, életvitel és gyakorlat: pályaorientáció és 

munka. 

15 

5.Életmód  

Ételek, kedvenc ételek Élelmiszerek, ételek a célországokban. Életünk és a 

stressz: szabadidős stressz              Kapcsolódási pontok:  

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

Biológia-egészségtan: egészséges életmód 

15 

6.Szabadidő, művelődés, szórakozás  

Szabadidős elfoglaltságok, sportágak  

Kulturális lehetőségek a célországokban. (Német városok, tartományok 

nevezetességei.)             Kapcsolódási pontok:  

           Földrajz: más népek kultúrái. 

12 

7.Gazdaság és pénzügyek  

Vásárlás, szolgáltatások. Zsebpénz. Fogyasztás, reklámok.   

Kapcsolódási pontok:  

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

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: zsebpénz. 

10 

 97 

 108 

  

  

  

 

         

.  
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Témakörök - 10. évfolyam  

 

1.Személyes vonatkozások, család  Személyes tervek.  
Családtagok életének fontos állomásai  
A családi élet mindennapjai, otthoni teendők, háztartási munkák.  
Kapcsolódási pontok:  
Technika, életvitel és gyakorlat: család és háztartás.   
Etika: gyermekkor, ifjúság, felnőttkor, öregkor, családi élet. 

10 

2.Ember és társadalom  Emberek belső jellemzése.  
Kapcsolat generációk között.  
A tizenévesek világa: lakóközösség, munkamegosztás Női és férfi szerepek    Hasonlóságok 
és különbségek az emberek között, szokások más országokban           Kapcsolódási pontok:  
         Etika: társas kapcsolatok, előítélet, tolerancia, bizalom, együttérzés 

10 

3.Környezetünk Lakótársak.   
Különböző lakások a világban, berendezések, szokások más országokban.  
A lakóhely nevezetességei, a lakóhely szolgáltatásai  Kapcsolódási pontok:  
Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek; hon- és népismeret: lakóhely és 
környék hagyományai, az én falum, az én városom 

10 

4.Az iskola  
Egy iskola bemutatása. Iskolatípusok. Osztályzás.  
Külföldi és hazai iskola közti különbségek. Az internet szerepe a tanulásban.   
Tanulás külföldön, nyelvtanulás.  
Kapcsolódási pontok:  
Történelem, társadalmi, és állampolgári ismeretek: a tanulás technikái,  élethosszig tartó 
tanulás. Informatika: digitális tudás 

10 

5.A munka világa  
Nyári munkavállalás.  
Kapcsolódási pontok:  
Technika, életvitel és gyakorlat: pályaorientáció és munka. 

10 

6.Életmód  
Háztartási munkák. Magyar ételkülönlegességek   

8 

7.Szabadidő, művelődés, szórakozás  
Turisztikai célpontok: városnézés, látnivalók, nevezetességek, múzeum.  
Házibuli.  
Kapcsolódási pontok:  
           Földrajz: más népek kultúrái. 

10 

8.Utazás, turizmus  
 
A közlekedés eszközei: a tömegközlekedés, a kerékpáros közlekedés.  A közlekedés 
eszközei: a tömegközlekedés, a kerékpáros közlekedés.   
Szabadság, nyaralás itthon, illetve külföldön. Utazás repülőgéppel, repülőtéren.  
Jegyvásárlás.  
Német városok nevezetességei (Potzdam)             Kapcsolódási pontok:  
            Technika, életvitel és gyakorlat: közlekedési ismeretek  Földrajz: egyes országok 
turisztikai jellemzői. 
 
 

10 

9.Tudomány és technika  
A technikai eszközök szerepe a mindennapi életben. Számítógépes tevékenységek.  
Az internet szerepe a tanulásban és a munkában.  

10 
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Kapcsolódási pontok:  
Informatika: számítógépen keresztül való tanulás infokommunikációs eszközök előnyeinek 
és kockázatainak megismerése 

10.Gazdaság és pénzügyek Vásárlás (menetjegy), pénzváltás.  
               Kapcsolódási pontok:  
              Technika, életvitel és gyakorlat: pénzügyi ismeretek. 

9 

 11 

 108 

 

 

 Javasolt fogalomkörök – 9. évfolyam   

Kontakt 1 L1-7  

Cselekvés, 

történés, létezés 

kifejezése  

      

  jelenidejűség  Präsens   Ich bin heute zu Hause. Die Sonne 

scheint schön.  

 

    Präsens mit 

Vokalwechsel  

trennbare Verben  

Der Zug fährt gleich ab.  
  

Er liest das Buch vor.  

  

  

múltidejűség  Präteritum (hatte, 

war)  
Ich hatte keine Zeit. Ich war nicht 

zu Hause.  

  

  

Jövőidejűség  Futur mit werden  Ich werde einen Kochkurs 

besuchen.  

  személytelenség  es, man  Es regnet. Man spricht hier 

deutsch.  

Birtoklás 

kifejezése  
      

    haben  Hast du ein Auto?  

    Possessivpronomen 

(mein, dein)  
Das ist meine Familie.  

    Genitiv mit von, -s  Peters Vater besucht uns heute. 

Wer ist dieser Mann?- Der Vater 

von Peter!  

Térbeli viszonyok        

  irányok, 

helymeghatározás   
  hier, dort, links, rechts oben, 

unten, hinten…  

Mein Schreibtisch steht links.  

    in(A/D)  Er geht ins Kino. Er war im Kino.  

Időbeli viszonyok        
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  gyakoriság  Wie oft? selten, 

manchmal, oft, 

immer, nie  

einmal, zweimal  
  

Ich spiele oft mit Peter.  
Ich mache Gymnastik zweimal am 

Tag.  

Ich gehe wöchentlich zweimal 

schwimmen.  

  

  

időpont  in, um, am, wann? 

diese/dieses/diesen  
im Winter, um 8 Uhr, am Freitag 

Diesen Montag geht es nicht.  

Mennyiségi 

viszonyok  
      

  számok    eins, zwei, hundert  

  határozott 

mennyiség  
  eine Portion Pommes  

  

  

határozatlan 

mennyiség  
alles, viel, wenig,  
nichts, mehr-mehrere  
  

Ich lerne viel, und ich habe wenig 

Zeit. Ich brauche mehr 

Geld/mehrere Bücher.  

Minőségi 

viszonyok  
      

    Wie?  Ich bin zufrieden. Das finde ich 

prima.  

Modalitás  
  

  

  

  mögen, möchte können, 

wollen  

  

Ich mag es nicht.   

Ich möchte ein Eis.  
Er kann nicht schwimmen.  
Ich will nach Hause gehen.  

  felszólítás    Komm morgen wieder! Spielt 

Tennis!  

Nehmen Sie bitte Platz!  Gehen wir 

jetzt!  

Esetviszonyok  
  

      

  

  

  Nominativ,  Akkusativ  
Dativ    
   

Präpositionen mit dem  

Akkusativ (für)  

Präpositionen mit dem  
Dativ ( mit)  

Er zeichnet Bilder. Grete fragt uns, 

nicht ihn.  

Er gibt seinem Freund die Karte.  

 Ich brauche das Zimmer für einen 

Tag.  

  
Ich komme mit meiner Freundin  

Logikai viszonyok  
  

kérdőszók  

  

Was? Wer? Wo?  
Wann? Wohin?  
Woher? Wieviel?   

Wer ist der Mann dort? Woher 

kommen Sie?  

Wohin fährst du?  

Szövegösszetartó 

eszközök  

  

  

  

Kötőszók 

Névmások  

(Nominativ,  
Akkusativ, Dativ)  

und/oder/aber/denn das, 

ich, mich, mein, mir, 

dir   

dieser/diese/dieses  
  

Ich bin Arzt und wohne in Berlin. 

Er lebt in Ungarn, aber er spricht 

kein Ungarisch.  

Ich zeige dir ein Foto.  
Dieser Mann ist mein Freund.  
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  Tagadás    Nicht, nein, kein  

  

  

 Javasolt fogalomkörök – 10. évfolyam Kon-

takt 1 L8, Kon-Takt 2 L1-5  

Cselekvés, 

történés, létezés 

kifejezése  

      

  igepárok  liegen/legen, 

stehen/stellen  
Das Buch liegt nicht hier.  
Ich lege das Buch auf den Tisch.  

  múltidejűség (1)  Präteritum (szabályos 

és rendhagyó igék) 

Perfekt (sein/haben)  

Er machte einen Fehler. Ich ging 

in die Schule.  

Ich habe ein Eis gegessen.  
Er ist nach Hause gefahren.  

  múltidejűség (2)  Modalverben im 

Präteritum (konnte, 

wollte, musste, durfte)  

Er konnte uns nicht helfen.  

    sich-Verben  Ich freue mich. Er duscht sich.  

Birtoklás 

kifejezése  
      

    gehören + D.  

(<>gehören zu)  

Dieses Fahrrad gehört mir. (Zur 

Wohnung gehört eine Garage.)  

Térbeli viszonyok        

 

    auf, vor, hinter, neben 

(A/D)  
Ich lege das Heft auf den Tisch. Er 

steht neben dem Bett.  

    Präpositionen mit dem 

Akkusativ (über, 

durch)  

Sie spazieren durch den Park.  

Er geht über die Brücke.  

Időbeli viszonyok        

    voriges/nächstes   
  

gegen  
  

monatlich/wöchentlich  

Voriges Jahr fuhren wir nach 

Berlin.   

Er wird gegen acht nach Hause 

kommen.  

Ich habe zwei Stunden 

wöchentlich.  

  időtartam  Wie lange?   

von … bis  
seit  

dátum  

Ich war von 5 bis 6 in der  
Konditorei. Seit vier Jahren wohne 

ich in dieser Stadt. am vierten 

Oktober  

Mennyiségi 

viszonyok  
      

  sorszámok  erst, viert  Gehen Sie die erste Straße links.  
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  határozatlan 

mennyiség  
Viel/wenig <>viele, 

wenige  
Ich lerne viel, und ich habe wenig 

Zeit.  

Viele meinen, es stimmt nicht!  

    Was für ein? Welcher? 

(Adjektivdeklination)  
Das ist eine leichte Aufgabe.  
Ich finde den roten Rock modisch. 

Sie hat einen reichen Mann 

geheiratet.  

  Hasonlítás fokozás  so…, wie  
als  

Er ist nicht so gross, wie mein 

Bruder.  

Dieses Auto fährt schneller als ein 

Zug.  

Sie ist am schönsten.  

Minőségi 

viszonyok  
      

    Was für ein?/Welcher? 

Adjektivdeklination  
Was für ein Film ist das?  
Das ist ein deutscher Krimi. 

Welchen Film willst du sehen? – 

Den deutschen Krimi.  

Modalitás        

  

  

  dürfen  Dürfen wir hier spielen?  

  Feltételes mód  wäre/hätte, würde 

könnte/müsste  
Ich wäre lieber zu Hause.  

Er hätte gern ein Auto.  

Könntest du mir helfen?  

Esetviszonyok        

  

  

  

  Dativ (2)  
  

Genitiv  
  
Prapositionen mit dem  
Akkusativ (entlang)  

Keinem Gast gefällt dieses 

Angebot. Die Tür des Zimmers 

führt in den Garten.  

Gegen Sie hier den Fluß entlang.  

Logikai viszonyok        

  

  

  

  

alárendelések  Kausalsatz  
Objektsatz  
  

Wir sind müde, weil wir heute sehr 

viel gelernt haben.  

Ich weiß (nicht) dass (ob) dir das 

schon klar ist.  

Szövegösszetartó 

eszközök  
      



 

15  

  

  Kötőszók   
  

trotzdem, weil,   
  
dass, ob  

  

  
kettős kötőszók 

(entweder-oder, 

wedernoch, sowohl-als 

auch)  

Er ist krank, trotzdem geht er 

arbeiten. Er ist böse, weil  es 

immer regnet. Er meint, daß es 

nicht stimmt. Er fragt, ob es 

stimmt.  

Er hat weder eine Frau noch ein 

Tier.  

  

  

  

  

11–12. évfolyam  

  

A 11-12. évfolyamon folytatódó nyelvoktatás legfontosabb célja a tanulók idegen nyelvi 

kommunikatív kompetenciájának további fejlesztése. Az élő idegen nyelv jellegéből adódóan a 

nyelvoktatásba tartalmát és céljait tekintve minden egyéb kulcskompetencia és a Nemzeti 

alaptantervben megfogalmazott nevelési cél beépíthető. A középiskolai tanulmányok végére a tanulók 

kellő tapasztalattal és tudással rendelkeznek ahhoz, hogy a körülöttük lévő világot tágabb 

kontextusban is értelmezni tudják, nyelvi ismereteiknek köszönhetően széleskörű információszerzésre 

és viszonyításra is képesek. A középiskolai évekre egységesen meghatározott témakörökhöz a 

megadott szempontok segítenek eligazodni abban, hogyan valósíthatók meg az idegen nyelvek 

oktatása során a NAT-ban meghatározott fejlesztési célok, és hogyan fejleszthetők a 

kulcskompetenciák a nyelvtanítás során. A nevelési célok közül ezen a szinten is kiemelt fontosságú a 

tanulás tanítása, mivel a tanulóknak a 12. évfolyam végére olyan tanulási képességekkel kell 

rendelkezniük, amelyek lehetővé teszik nyelvtudásuk önálló fenntartását és továbbfejlesztését további 

tanulmányaik vagy munkájuk során, valamint egész életükön át.  
A második idegen nyelvből a középiskola 12. évfolyamának végére a tanulóknak el kell 

jutniuk az európai hatfokú skála (KER) második szintjére, az A2 szintre (minimális cél). A 12. 

évfolyamon – különösen emelt szintű képzés vagy egyéni ambíciók, tehetséges tanulók esetén – 

lehetőséget kell biztosítani arra is, hogy a tanulók megismerjék a nyelvi érettségi felépítését, 

követelményeit, és elsajátítsák az ezeknek megfelelő stratégiákat; megismerjék az érettségi során 

használt értékelési szempontokat, és alkalmazni tudják azokat önértékelésük során; illetve gyakorlatot 

szerezzenek az érettségi vizsga feladatainak megoldásában is.  

Növeli a motivációt, ha a nyelvoktatás lehetőséget biztosít a tanulókat érdeklő tantárgyi 

tartalmak célnyelvi feldolgozására és az infokommunikációs technológiák használatára.  

A 12. évfolyam a tanulók számára a továbbtanulás vagy a munka világába történő kilépés 

előtti utolsó tanév. A nyelvoktatásban is hangsúlyt kell kapnia az ezekre történő felkészítésnek, a 

szükséges készségek fejlesztésének. A tanulók jövőjét érintő fontos döntésekben a nyelvtanár is sokat 

segíthet, például a feldolgozott témák megfelelő kiválasztásával és az ok-okozati viszonyokat, 

követelményeket feltáró feladatokkal.  

  

Fejlesztési egység  Hallott szöveg értése  

Előzetes tudás  

A1, azaz a tanuló már megért ismerős szavakat és alapvető fordulatokat, 

amelyek a személyére, családjára vagy a közvetlen környezetében előforduló 

konkrét dolgokra vonatkoznak.  
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A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

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

személyes dolgokról van szó;  

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).  

A lényeges információ megértése és kiszűrése kiszámítható, hétköznapi témákról szóló rövid 

hangfelvételekből, ha a megszólalók lassan és világosan beszélnek.  

Az egyszerű, begyakorolt beszélgetésekbe való bekapcsolódáshoz szükséges alapvető információk 

megértése.  

Lassú és világos, köznapi beszélgetés témájának megértése.  
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.  

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  

A1 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;  
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 kérdésfeltevés és válaszadás kiszámítható, mindennapi helyzetekben; 

gondolatok és információk cserélje 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. 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.  
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások  
Szerepjátékok, társasjátékok, dramatizált jelenetek, rövid társalgás, véleménycsere, információcsere, 

tranzakciós és informális párbeszédek.  
  

Fejlesztési egység  Összefüggő beszéd  

Előzetes tudás  

A1, 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.  
  

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.  
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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  

A1, 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;   

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, 

emailekben, 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.  
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.  
  

Fejlesztési egység  Íráskészség  

Előzetes tudás  

A1, 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  
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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.  
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 fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus 

végén  

A2 szintű nyelvtudás.   
A tanuló képes egyszerű hangzó szövegekből kiszűrni a lényeget és néhány 

konkrét információt.  

Részt tud venni nagyon rövid beszélgetésekben, képes feltenni és megválaszolni 

kérdéseket kiszámítható, mindennapi helyzetekben, képes gondolatokat és 

információt cserélni ismerős témákról.  
Képes ismerős témakörökben rövid összefüggő szóbeli megnyilatkozásra 

egyszerű, begyakorolt mondatszerkezetek, betanult fordulatok, alapvető szókincs 

segítségével.   
Megért ismerős témákról írt rövid szövegeket, megtalálja a szükséges 

információkat egyszerű szövegekben, különböző szövegtípusokban.  Összefüggő 

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

alapján.  

  

  

Témakörök a 11. évfolyamon  

1.Ember és társadalom   

Családi ünnepek, ünnepek itthon és a nagyvilágban 

12 

2.Környezetünk  

Az otthon: vidék kontra város  

Növények és állatok a környezetünkben.  

Környezetvédelem a szűkebb környezetünkben.   

20 
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Időjárási viszonyok  

            Kapcsolódási pontok:  

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,. 

3.Az iskola  

Nyelvtanulás külföldön, iskolai hagyományok. 

15 

4.A munka világa  

Nyári munkavállalás. Önéletrajz, állásinterjú. Foglalkozások és a szükséges 

kompetenciák. 

15 

5.Életmód  

Betegségek, baleset, sérülések. Gyógykezelés (orvosnál). Testrészek.  

Étkezési szokások. Egészséges ill egészségtelen életmód.            Kapcsolódási 

pontok:  

          Technika, életvitel és gyakorlat: egészség, balesetek megelőzése, egészséges 

ételek. Biológia-egészségtan: testrészek, egészséges életmód, a betegségek 

ismérvei,   betegségmegelőzés, elsősegély. 

15 

6.Szabadidő, művelődés, szórakozás  

Extrém sportok  

Számítógép, internet. Kulturális és sportélet nálunk és a célországokban.   

         Kapcsolódási pontok   

         Testnevelés és sport: a rendszeres testedzés. 

10 

7.Utazás, turizmus  

Az egyéni és a társas utazás előnyei és hátrányai.  

Turisztikai célpontok. Turisztikai célpontok Németországban.  Osztálykirándulás.  

 

10 

 11 

 108 

 

 

          

  

Témakörök a 12. évfolyamon  

1.Ember és társadalom   
Jellemvonások. Barátságok, szerelem. Konfliktusok a családban és kezelésük.  Szülő-
gyerek kapcsolat 

12 

2.Az iskola  
Továbbtanulás, érettségi. Magyar-oszták érettségi. Felsőoktatás 

10 

3.Környezetünk  
Környezetszennyezés, környezetvédelem. Energiatakarékosság.  
Környezetvédelmi akciók Németországban.  
              Kapcsolódási pontok:  
             Technika, életvitel: környezettudatosság otthon és a lakókörnyezetben, energia  
takarékosság, újrahasznosítás.  

12 
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Biológia-egészségtan: védett természeti érték 

4.A munka világa  
Pályaválasztás, továbbtanulás  Kapcsolódási pontok:  
Technika, életvitel és gyakorlat: pályaorientáció és munka 

12 

5.Életmód  
Vásárlás, szolgáltatások. Közlekedés autóval.  
Életmód nálunk és célnyelvi országokban   

10 

6.Szabadidő, művelődés, szórakozás  
Olvasás, rádió, tévé, filmek, számítógép, internet.              Kapcsolódási pontok:  
 Magyar nyelv és irodalom: irodalmi művek olvasása,   Ének-zene: klasszikus zene, pop- 
zene. 

10 

7.Tudomány és technika  
Médiák, számítógép,  mobiltelefon, találmányok.   
Az autó részei.  
            Kapcsolódási pontok: Az autó részei.  
            Kapcsolódási pontok:  
        Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek; fizika:   
tudománytörténeti jelentőségű felfedezések, találmányok. 

10 

8. Gazdaság és pénzügyek  
Családi kassza: kiadások, bevételek.  
Vásárlás, szolgáltatások (például posta, bank). Folyószámla. Fogyasztás, reklámok 
azdaság és pénzügyek  
Családi kassza: kiadások, bevételek.  
Vásárlás, szolgáltatások (például posta, bank). Folyószámla. Fogyasztás, reklámok 

10 

 10 

 96 

 

  

  

 Fogalomkörök - 11. évfolyam Kon-Takt 

2 L 6-8, Kon-takt 3 L 1-3  

Cselekvés, 

történés, létezés 

kifejezése  

      

  Szenvedő szerkezet   Passiv im Präsens,  

Präteritum, Perfekt  
  

  

Zustandspassiv  
Passiv mit  
Modalverben  

Sie werden am Flughafen 

abgeholt. Es wurde schon 

längst erledigt. Sind die Gäste 

schon eingeladen worden?  

Das Fenster ist geöffnet. Das 

Auto kann nicht repariert 

werden.  

  Műveltetés  lassen  Sie lasen das Essen liefern.  

Modalitás        

  

  

Modalverben   sollen  
  

Du könntest/müsstest das viel 

schneller machen.  

  Feltételes mód  sollte  Wir sollten ihn anrufen.  
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Logikai 

viszonyok  
      

  
  

  

  Temporalsatz (als,  
wenn)  
  

Finalsatz (um+zu, 

damit) zu + 

Infinitiv 

szerkezetek  

Wenn er zu Hause ist, sieht er 

immer nur fern. Als er jung 

war, fuhr er öfter ins Ausland. 

Sie steht früh auf, um für das 

Wochenende einzukaufen. 

Vergiss nicht, mich anzurufen.  

Függő beszéd    jelen időben (Präsens)  Sie sagte, dass sie heute ins 

Kino geht.  

Szöveg 

összetartó 

elemek  

      

  Kötőszók  obwohl, trotzdem  

  

  

Obwohl die Aufgabe schwer 

war, konnten viele sie richtig 

lösen.  

  

  Kölcsönös névmások  (mit)einander  Sie helfen einander.  

  Relativsatz/Relativpronomen  der/dessen  
  

  

wer/wen/wem/wessen 

wo  

Er ist der Mann, der gestern 

gekommen ist/dessen Auto 

gestohlen wurde.  

Ich weiß nicht, wer die Frau 

ist.  

  

  

Fogalomkörök – 12. évfolyam Kon-Takt 

3 L 4-8  

Új anyagrészek  
  

A 12. évfolyamon javasolt az eddig tanultak átismétlése is, pl érettségire való felkészítés esetén.  

Cselekvés, 

történés, létezés 

kifejezése  

      

  múlt idő  Plusquamperfekt  Er hatte alles gemacht, als wir 

ankamen.  

  műveltetés  lassen ( Präteritum)  
  

Wir  ließen unsere Nähmaschine 

reparieren.  

  feltételesség  óhajtó mondat  Wenn Sie doch helfen könnten!  

Modalitás        

    haben+zu,   
sein + zu  
  

Sie haben das Formular zu 

unterschreiben. Das ist kaum zu 

glauben.  

Minőségi 

viszonyok  
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  Adjektivdeklination -   
  

  

 Főnévvé vált 

melléknevek  

Melléknévi igenév  

  

  

 Wir haben alle Verwandten 

eingeladen  

ein gedeckter Tisch, die fehlende 

Seite  

Logikai viszonyok  
  

      

  alárendelések   Temporalsatz (bevor, 

nachdem, bis)  

  

anstatt dass/anstatt zu 

ohne dass/ohne zu  

Sie ging weg, bevor der Film zu 

Ende ging.  

  

Sie antwortet, anstatt die Sache zu 

überlegen.   

Szövegösszetartó 

eszközök  

  

      

   kötőszók  
  

névmások  
  

da  
  

derjenige/diejenige  
  

einer/eines/eines  

Da er krank war, konnte er nicht 

mitspielen.  

Sie war diejenige, die uns immer 

helfen konnte.  

Es ist eines des besten Autos.  

Minőségi 

viszonyok  
      

  Adjektivdeklination  Főnévként használt 

melléknév  

Melléknévi igenév  

  

  

die gelöste Aufgabe  

  

  

  

  

  

  

Függelék  

  

Az alábbi táblázatok az egyes KER-szintekhez rendelten tartalmazzák azokat a kommunikációs 

eszközöket valamint a hozzájuk tartozó angol nyelvi példákat, amelyeknek megvalósítására az adott 

szinten lehetőség van. Mivel a kommunikációs eszközök szintről szintre bővülnek, az újonnan belépő, 

a korábbi szinteken még nem megvalósuló elemekhez tartozó példák dőlt betűvel szerepelnek.  

  

A kommunikációs eszközök csoportosítása a következő:  

1. A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs eszközök  

2. Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök  

3. Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök  

4. Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs eszközök  

5. A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs eszközök  

6. Interakcióban jellemző kommunikációs eszközök  
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A fogalomkörök az alábbi viszonylatok kifejezésére szolgálnak:  

1. Cselekvés, történés, létezés   

2. Birtoklás   

3. Térbeli viszonyok  

4. Időbeli viszonyok  

5. Mennyiségi viszonyok  

6. Minőségi viszonyok  

7. Logikai viszonyok  

  

  

  

Német nyelv                               Kommunikációs eszközök– 9-10. évfolyam (A2)  

  

1. Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs eszközök  
Megszólítás  Entschuldigung!  

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

Köszönet és arra reagálás  Danke! Bitte!  

Bemutatkozás   Ich heiße Martin.  

Megszólítás   Entschuldigung, ich gehe jetzt.  

Érdeklődés hogylét iránt és arra reagálás  Wie geht’s dir? Danke, prima. Und dir?  

Bocsánatkérés és arra reagálás  Entschuldigung! Kein Problem!  

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

Weihnachten.  

Személyes levélben megszólítás, elköszönés  Lieber Karl!  

herzlichst Deine…, viele Grüsse  

  

2. Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök  
Véleménykérés és arra reagálás  Magst du Mathe? Ja.  

Valaki igazánakaz elismerése és el nem 

ismerése  
Da hast du (nicht) Recht!  

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

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

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

Ich möchte nach Hause gehen.  ich kann… 

Ich kann jetzt mitgehen.  

  

3. Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs eszközök  
Dolgok, személyek megnevezése, leírása  Das ist mei Bruder.… Meine Mutter ist schön.  

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

Igenlő vagy nemleges válasz  ja, nein, nicht,  kein, 

doch  

Ich habe kein Geld. Doch, ich spiele auch!  

Tudás, nem tudás  Ich weiß (nicht).  
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4. A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs eszközök  
Kérés  Ein Buch, bitte!  Gibst du mir ein Buch, bitte?  

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

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.  

  

5. Interakcióban jellemző kommunikációs eszközök  
Visszakérdezés  Wie bitte?   

Nem értés   Ich verstehe nicht.   

Betűzés kérése, betűzés  Buchstabiere bitte.  

  

  

  

Kommunikációs eszközök - 10-11. évfolyam (B1)  

  

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.  

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!  



 

26  

  

Félelem  Ich habe Angst, dass er es vergessen hat.  

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 igazánakaz 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.  

Dicséret, kritika, szemrehányás  Toll! Echt! Blödsinn! Konntest du wirklich nicht früher 

kommen?!  

  

4. Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs eszközök  
Dolgok, személyekmegnevezése, 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.  

Infrmációkérés, 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?  

Meghívás és arra reagálás  Kommst du? Ja. Nein, leider nicht. Nein, es tut mir leid.  
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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 nir ein, …..  Darz ich hier hinzufügen…….  

Megerősítés  Ja, aber natürlich. Völlig recht.  

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

  


