
Tantárgy: Német 1. nyelv 

 

Évfolyam: 9. 

 

 

Időkeret: 3 óra/hét 108 óra/év 

 

 

Témakörök óraszámai: 

Témakör neve Javasolt 

óraszám 

Személyes vonatkozások, család 

A tanuló személyének és környezetének bemutatása. 

Családi kapcsolatok.Mindennapi teendők, vásárlás, iskolai 

tevékenységek, család és háztartás 

15 óra 

Ember és társadalom 

Barátok, kapcsolat a kortársakkal, felnőttekkel. 

Öltözködés, divat, ruhadarabok vásárlása. Konfliktusok és 

kezelésük 

15 óra 

Környezetünk 

Az otthon, a lakóhely és környéke. Tájékozódás a városban 

A lakóhely szolgáltatásai, ügyintézés Időjárás, 

településtípusok 

10 óra 

Az iskola 

Tantárgyak. A nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe Az 

ismeretszerzés különböző módjai. 

5 óra 

A munka világa 

Foglalkozások Diákmunka. Pályaorientáció és munka. 
10 óra 

Életmód 

Ételek, kedvenc ételek élelmiszerek, ételek a 

célországokban. 

Életünk és a stressz: szabadidős stressz 

Testi és lelki egészség, egészséges ételek. 

Egészséges életmód 

11 óra 

Szabadidő, művelődés, szórakozás 

Szabadidős elfoglaltságok, sportágak 

Kulturális lehetőségek a célországokban. (Német városok, 

tartományok nevezetességei.) 

10 óra 



Országismeret  

Országok,városok,középületek Németország,Ausztria 

,Svájc területén .Szokások ,hagyományok  

 

8 óra  

Tudásátadás, tudásközvetítés  

Prezentációk,projektmunkák 

15 óra 

Aktuális témák feldolgozása 9 óra 

Összes óraszám 108 óra 

 

 

 

Az idegen nyelvek tanításába a tantárgy jellegéből adódóan minden egyéb 

kulcskompetencia és a Nemzeti alaptantervben megfogalmazott nevelési cél 

beépíthető.  

A 9. évfolyamos diákok legalább öt éve tanulják a célnyelvet. Ez idő alatt 

megismerkedtek az idegen nyelvi foglalkozások feladat- és szövegtípusaival, 

szókincsük bővült, megértik a tanár célnyelvi óravezetését, önbizalmuk lehetővé 

teszi számukra, hogy az órai munkában egyénileg, párban vagy csoportban 

eredményesen vegyenek részt, órán kívüli feladataikat önállóan megoldják. 

Önértékelésük fejlett és reális: ismerik erős és gyenge pontjaikat. Továbbra is 

fontos motivációjuk fenntartása és további fejlesztése. 

 

Ebben a képzési szakaszban a NAT fejlesztési területei és nevelési céljai a tanulók 

életéhez és környezetéhez kapcsolódó témák feldolgozása során valósíthatók meg. 

Tudatosítani kell a tanulókban, hogy az idegen nyelv kulcskompetencia, amely 

segítséget nyújt a magánéletben és a tanulásban, a későbbi szakmai pályafutás 

során az eligazodásban és a boldogulásban. 

Az első idegen nyelvből a gimnázium 10. évfolyamának végére a tanulóknak 

el kell jutniuk az európai hatfokú skála második és harmadik szintjei közé, azaz egy 

A2-B1 közötti tudásszintre. Ez lehetőséget ad az intenzív készségfejlesztésre, a 

felzárkózásra és a nyelvi csoportok közös, de szükség szerint differenciált 

haladására és az egyéni szükségletek figyelembevételére is. Megfelelő alapul 

szolgál emellett ahhoz, hogy a továbbiakban minden tanuló eljusson a gimnáziumi 

tanulmányok végén minimumként előírt B1 szintre. 

A tanulók motivációját növeli, ha a nyelvoktatás lehetőséget biztosít a 

tanulókat érdeklő tantárgyi tartalmak célnyelvi feldolgozására és a kommunikációs 

és információs technológiák használatára. Tudatosítani kell a nyelvórai és az 



iskolán kívüli nyelvtanulás lehetőségeit, hogy ez is segítse a tanulókat az önálló 

nyelvtanulóvá válás útján. 

Ebben a nyelvtanítási szakaszban is fontosak a korosztályi sajátosságok. A 

tanárnak figyelembe kell vennie, hogy a legtöbb tanuló az önkeresés időszakát éli, 

kritikus önmagával szemben, erősek a kortárs csoport hatásai. Ugyanakkor építhet 

a tanár a tanulók nyelvi kreativitására, problémamegoldó és kritikai 

gondolkodására is. A nyelvoktatás sikerében meghatározóak a motivációt felkeltő 

és fenntartó órai tevékenységek, a változatos interakciós formák, a nyelvi órák 

elfogadó légköre, a pozitív visszajelzések, a konstruktív támogatás és a tanulók 

számára is átlátható értékelés. Ugyancsak segítséget jelent számukra, ha 

gyakorlatot szereznek az önértékelés és a társértékelés módszereinek 

alkalmazásában, sikeres próbálkozásaik tudatosításában és hibáik felismerésében, 

azok önálló javításában. 

 

 
 

Témakör: Személyes vonatkozások,család 

óraszám: 15 óra 

Tanulási eredmények 

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

szakasz végére: 

• beszámol saját élményen, tapasztalaton alapuló vagy elképzelt eseményről a 

cselekmény, a körülmények, az érzések és gondolatok ismert nyelvi 

eszközökkel történő jellemzésével; 

• leír egyszerűbb cselekvéssort, történetet, személyes élményeket,  

• megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó hangzó szöveg lényegi 

tartalmát; 

• megérti és értelmezi az összefüggéseket az ajánlott tématartományokhoz 

kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

• a társalgást fenntartja, törekszik mások bevonására, és szükség esetén lezárja 

azt, akár ismeretlen beszélgetőtárs esetében is; 

• a tématartományhoz kapcsolódó kép alapján kifejti gondolatait, véleményét 

és érzéseit; 

• a tanult nyelvi funkciókat és nyelvi eszköztárát életkorának megfelelő 

helyzetekben alkalmazza; 



• digitális eszközökön és csatornákon keresztül is alkot szöveget szóban és 

írásban; 

• szóban és írásban átad nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi tartalmakat 

valós nyelvi interakciók során; 

• a társalgásba aktívan, kezdeményezően és egyre magabiztosabban 

bekapcsolódik az érdeklődési körébe tartozó témák esetén a személyes 

tématartományon belül; 

• a mindennapi élet különböző területein, a kommunikációs helyzetek széles 

körében tesz fel releváns kérdéseket információszerzés céljából, és válaszol 

megfelelő módon a hozzá intézett célnyelvi kérdésekre; 

• véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról 

interakciót folytat; 

• véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról 

interakciót folytat; 

• információt vagy véleményt közlő és kérő, összefüggő feljegyzéseket, 

üzeneteket ír. 

 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

• A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: Bekannte, Familienmitglieder, Freunde, berühmte Personen,  

• A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: unmittelbare und weitere Umgebung, Freizeitorte,  

• A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Teile des Hauses/der Wohnung, Einrichtung, Gebrauchsgegenstände, , 

Kleider und Accessoires  

• A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: Hobbys, Freizeitaktivitäten, gesunde Ernährung, Plätze zum 

Essen (zu Hause, Kantine, Restaurants), fit bleiben, tägliche Aufgaben,  

• A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

größerer Familienkreis, soziale Beziehungen, Kleider und Mode, , 

Személyes élethez tartozó információk átadása  

• Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók 

használata 

Tevékenységek 



 

• csoportos projekt (plakát készítése) 

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

• szerepjáték 

 

Témakör:  Ember és társadalom  

óraszám:  15 óra 

Tanulási eredmények 

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

szakasz végére: 

• beszámol saját élményen, tapasztalaton alapuló vagy elképzelt eseményről a 

cselekmény, a körülmények, az érzések és gondolatok ismert nyelvi 

eszközökkel történő jellemzésével; 

• leír összetettebb cselekvéssort, történetet, személyes élményeket, elvontabb 

témákban; 

• megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó hangzó szöveg lényegi 

tartalmát; 

• megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó 

összefüggő hangzó szöveget, és értelmezi a szövegben megjelenő 

összefüggéseket; 

• megérti és értelmezi az összefüggéseket az ajánlott tématartományokhoz 

kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

• a társalgást fenntartja, törekszik mások bevonására, és szükség esetén lezárja 

azt, akár ismeretlen beszélgetőtárs esetében is; 

• előkészület nélkül részt tud venni személyes jellegű, vagy érdeklődési 

körének megfelelő ismert témáról folytatott társalgásban;  

• a tématartományhoz kapcsolódó kép alapján kifejti gondolatait, véleményét 

és érzéseit; 

• a tanult nyelvi funkciókat és nyelvi eszköztárát életkorának megfelelő 

helyzetekben alkalmazza; 



• digitális eszközökön és csatornákon keresztül is alkot szöveget szóban és 

írásban; 

• szóban és írásban átad nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi tartalmakat 

valós nyelvi interakciók során; 

• a társalgásba aktívan, kezdeményezően és egyre magabiztosabban 

bekapcsolódik az érdeklődési körébe tartozó témák esetén a személyes 

tématartományon belül; 

• a mindennapi élet különböző területein, a kommunikációs helyzetek széles 

körében tesz fel releváns kérdéseket információszerzés céljából, és válaszol 

megfelelő módon a hozzá intézett célnyelvi kérdésekre; 

• véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról 

interakciót folytat; 

• véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról 

interakciót folytat; 

• mondanivalóját kifejezi kevésbé ismerős helyzetekben is, nyelvi eszközök 

széles körének használatával; 

• információt vagy véleményt közlő és kérő, összefüggő feljegyzéseket, 

üzeneteket ír. 

 

 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

• A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: Bekannte, Familienmitglieder, Freunde, berühmte Personen, 

Vorbilder, medizinisches Fachpersonal 

• A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: unmittelbare und weitere Umgebung, Freizeitorte, 

Arbeitsplätze, Institutionen im Gesundheitswesen, Persönliche 

Dienstleistungen 

• A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Teile des Hauses/der Wohnung, Einrichtung, Gebrauchsgegenstände, 

grundlegende Gegenstände zur Behandlung von Krankheiten und um fit zu 

bleiben, Kleider und Accessoires  



• A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: Feste, Schul- und Familienfeiern, Sportarten, Sportereignisse, 

Krankheiten  

• A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: Hobbys, Freizeitaktivitäten, Haushalts –und Gartenarbeiten, 

Tagesablauf, Gewohnheiten, gesunde Ernährung, Plätze zum Essen (zu 

Hause, Kantine, Restaurants), fit bleiben, zum Arzt gehen, tägliche 

Aufgaben,  

• A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

größerer Familienkreis, soziale Beziehungen, Kleider und Mode, häufige 

Krankheiten und Verletzungen, medizinische Behandlung, Heilmittel zu 

Hause, positive und negative Charakterzüge Wohlstand, Lebensphasen, 

Zukunftspläne, persönliche Erfolge und Misserfolge, Jungsein, Frauenrolle-

Männerrolle  

• Személyes élethez tartozó információk átadása  

• Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók 

használata 

• Interakció a személyes tématartományban 

 

Tevékenységek 

• vitafórum  

• pl. tinédzserek helyzete a családban 

• szerepjáték:  

• pl. az orvosnál, a fodrásznál, a postán 

• telefonos beszélgetések különböző szakemberekkel 

• prezentáció készítése:  

 

 

 

 



Témakör: Környezetünk 

óraszám:  10 óra 

Tanulási eredmények 

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

szakasz végére: 

• papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít 

önállóan vagy kooperatív munkaformában; 

• megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó 

összefüggő hangzó szöveget, és értelmezi a szövegben megjelenő 

összefüggéseket; 

• véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról 

interakciót folytat; 

• véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról 

interakciót folytat; 

• egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos 

kiselőadást tart önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést 

követően; 

• összefüggően, érthetően és nagyrészt folyékonyan beszél az adott 

tématartományhoz tartozó és az érettségi témákban a tanult nyelvi 

eszközökkel, felkészülést követően; 

• megérti és értelmezi az összefüggéseket az ajánlott tématartományokhoz 

kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott szövegekben. 

 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

o A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: Tiere, Pflanzen Personen im Dienste des Umweltschutzes 

o A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: Natur, Zuhause, Städte, auf dem Lande geografische Orte, 

die Erde 

o A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: Umweltschutz, Tierschutz, Haustiere halten, A témakörre 



jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Naturphänomene, Wetter und Klima, Jahreszeiten 

o A környezeti és természeti tématartományhoz tartozó információk 

átadása 

• Interakció a környezettel és természettel kapcsolatos tématartományban 

 

Tevékenységek 

• csoportos projektmunka (plakát, prezentáció készítése): 

• a vidék és a város összehasonlítása  

• kiselőadás készítése:  

• a nemzeti parkok és állatkertek feladatai 

• mennyire egészséges lakóhelyem környezete? 

• vitafórum:  

• hasznosak-e az állatkertek? 

• jó-e kutyát tartani lakótelepi lakásban? 

 

Témakör:  Az iskola 

óraszám:  5 óra 

Tanulási eredmények 

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

szakasz végére: 

• értelmezi a szintjének megfelelő célnyelvi, komplexebb tanári 

magyarázatokat a nyelvórákon; 

• a tématartományhoz kapcsolódó kép alapján kifejti gondolatait, véleményét 

és érzéseit;  

• részt vesz a változatos szóbeli interakciót és kognitív kihívást igénylő 

nyelvórai tevékenységekben; 

• egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos 

kiselőadást tart önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést 

követően; 



• a megfelelő szövegtípusok jellegzetességeit követi; 

• kreatív, változatos műfajú szövegeket alkot szóban, kooperatív 

munkaformákban; 

• megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó hangzó szöveg lényegi 

tartalmát; 

• alkalmazza a hangzó szövegből nyert információt feladatok megoldása 

során; 

• alkalmazza az írott szövegből nyert információt feladatok megoldása során; 

• véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról 

interakciót folytat; 

• véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról 

interakciót folytat; 

• összefoglal és lejegyzetel, írásban közvetít rövid olvasott vagy hallott 

szövegeket; 

• visszaad tankönyvi vagy más tanult szöveget, elbeszélést, nagyrészt 

folyamatos és érthető történetmeséléssel, a cselekményt logikusan 

összefűzve; 

• váratlan, előre nem kiszámítható eseményekre, jelenségekre és történésekre 

jellemzően célnyelvi eszközökkel is reagál tanórai szituációkban. 

 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

• A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: Angestellte in der Schule 

• A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: Bildungsinstitutionen, Teile des Schulgebäudes  

• A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Mittel des Lernens in und außerhalb der Schule 

• A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: Feste in der Schule, Schultraditionen, Ereignisse, Programme 



und Möglichkeiten des Sprachenlernens/der Sprachverwendung außerhalb 

der Schule  

• A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: Lernen, Verwendung von Fremdsprachen außerhalb der Schule, 

Gemeinschaftsprogramme, Traditionspflege 

• A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Schulfächer, Wissen, Ziele mit dem Sprachenlernen, verschiedene Wege 

des Lernens 

• Részvétel tanórai nyelvi fejlesztő tevékenységekben 

• Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő írott és hangzó szöveg 

felhasználása a nyelvi fejlesztő tevékenységek során 

• Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő szöveg létrehozása írásban és 

szóban a nyelvi fejlesztő tevékenységek során 

 

Tevékenységek 

• szerepjátékok: 

• konfliktus az iskolában, osztályban (osztálytárssal, tanárral) 

• csoportmunka / projekt:  

• egy osztályprogram megtervezése 

• ’Az ideális iskola’ jellemzői 

• kisfilm készítése: „Unsere Schule” 

• internetes kutatómunka: képes beszámolók 

• érdekes iskolák a célnyelvi országokban és hazánkban 

• vitafórum: 

• hasznos-e az iskolai egyenruha?  

• jó dolog-e a bentlakásos iskola? 

• milyen a jó tanár? 

• íráskészség fejlesztése:  



• beszámoló írása egy iskolai eseményről az iskolai újság részére 

 

Témakör:  A munka világa 

óraszám:  10 óra 

Tanulási eredmények 

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

szakasz végére: 

• értelmezi a szintjének megfelelő célnyelvi, komplexebb tanári 

magyarázatokat a nyelvórákon; 

• a tématartományhoz kapcsolódó kép alapján kifejti gondolatait, véleményét 

és érzéseit;  

• részt vesz a változatos szóbeli interakciót és kognitív kihívást igénylő 

nyelvórai tevékenységekben; 

• egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos 

kiselőadást tart önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést 

követően; 

• a megfelelő szövegtípusok jellegzetességeit követi; 

• kreatív, változatos műfajú szövegeket alkot szóban, kooperatív 

munkaformákban; 

• megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó hangzó szöveg lényegi 

tartalmát; 

• alkalmazza a hangzó szövegből nyert információt feladatok megoldása 

során; 

• alkalmazza az írott szövegből nyert információt feladatok megoldása során; 

• véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról 

interakciót folytat; 

• véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról 

interakciót folytat; 

• összefoglal és lejegyzetel, írásban közvetít rövid olvasott vagy hallott 

szövegeket; 



• visszaad tankönyvi vagy más tanult szöveget, elbeszélést, nagyrészt 

folyamatos és érthető történetmeséléssel, a cselekményt logikusan 

összefűzve; 

• váratlan, előre nem kiszámítható eseményekre, jelenségekre és történésekre 

jellemzően célnyelvi eszközökkel is reagál tanórai szituációkban. 

 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

• A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: Angestellte in der Schule 

• A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: Bildungsinstitutionen,  

• A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Mittel des Lernens in und außerhalb der Schule 

• A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: Arbeitswelt, Zukunftsplane, Berufsnamen  

• Részvétel tanórai nyelvi fejlesztő tevékenységekben 

• Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő írott és hangzó szöveg 

felhasználása a nyelvi fejlesztő tevékenységek során 

• Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő szöveg létrehozása írásban és 

szóban a nyelvi fejlesztő tevékenységek során 

 

Tevékenységek 

• szerepjátékok: 

• különböző foglalkozások bemutatása 

• ’Álomszakmám’ 

• a magyarországi és a németországi munka világa összehasonlítása 

• csoportmunka / projekt:   

• jövőbeli tervek 

 



Témakör: Életmód 

óraszám: 11 óra 

 

Tanulási eredmények 

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

szakasz végére: 

• beszámol saját élményen, tapasztalaton alapuló vagy elképzelt eseményről a 

cselekmény, a körülmények, az érzések és gondolatok ismert nyelvi 

eszközökkel történő jellemzésével; 

• leír összetettebb cselekvéssort, történetet, személyes élményeket, elvontabb 

témákban; 

• megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó hangzó szöveg lényegi 

tartalmát; 

• megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó 

összefüggő hangzó szöveget, és értelmezi a szövegben megjelenő 

összefüggéseket; 

• megérti és értelmezi az összefüggéseket az ajánlott tématartományokhoz 

kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

• a társalgást fenntartja, törekszik mások bevonására, és szükség esetén lezárja 

azt, akár ismeretlen beszélgetőtárs esetében is; 

• előkészület nélkül részt tud venni személyes jellegű, vagy érdeklődési 

körének megfelelő ismert témáról folytatott társalgásban;  

• a tématartományhoz kapcsolódó kép alapján kifejti gondolatait, véleményét 

és érzéseit; 

• a tanult nyelvi funkciókat és nyelvi eszköztárát életkorának megfelelő 

helyzetekben alkalmazza; 

• digitális eszközökön és csatornákon keresztül is alkot szöveget szóban és 

írásban; 

• szóban és írásban átad nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi tartalmakat 

valós nyelvi interakciók során; 



• a társalgásba aktívan, kezdeményezően és egyre magabiztosabban 

bekapcsolódik az érdeklődési körébe tartozó témák esetén a személyes 

tématartományon belül; 

• a mindennapi élet különböző területein, a kommunikációs helyzetek széles 

körében tesz fel releváns kérdéseket információszerzés céljából, és válaszol 

megfelelő módon a hozzá intézett célnyelvi kérdésekre; 

• véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról 

interakciót folytat; 

• véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról 

interakciót folytat; 

• mondanivalóját kifejezi kevésbé ismerős helyzetekben is, nyelvi eszközök 

széles körének használatával; 

• információt vagy véleményt közlő és kérő, összefüggő feljegyzéseket, 

üzeneteket ír. 

 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

• A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: unmittelbare und weitere Umgebung, Freizeitorte, Institutionen 

im Gesundheitswesen, Persönliche Dienstleistungen 

• A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

grundlegende Gegenstände zur Behandlung von Krankheiten und um fit zu 

bleiben,  

• A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: Sportarten, Sportereignisse, Krankheiten  

• A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: Tagesablauf, Gewohnheiten, gesunde Ernährung, Plätze zum 

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

tägliche Aufgaben,  

• A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

größerer, häufige Krankheiten und Verletzungen, medizinische 

Behandlung, Heilmittel zu Hause, Wohlstand, Lebensphasen,  



• Személyes élethez tartozó információk átadása  

• Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók 

használata 

• Interakció a személyes tématartományban 

  

Tevékenységek 

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

• kutatómunka: házi gyógymódok, házi praktikák 

• vitafórum  

o pl. tinédzserek helyzete a családban 

• szerepjáték:  

o pl. az orvosnál, étteremben 

o telefonos beszélgetések különböző szakemberekkel 

• közvélemény kutatás:  

o hobbik, érdeklődési körök 

 

 

Témakör: Szabadidő,művelődés,szórakozás 

óraszám: 10 óra 

 

Tanulási eredmények 

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

szakasz végére: 

• megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó hangzó szöveg lényegi 

tartalmát; 

• célzottan keresi az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket tanórán 

kívül is, ismeretszerzésre és szórakozásra; 

• megérti és értelmezi az összefüggéseket az ajánlott tématartományokhoz 

kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 



• digitális eszközöket és felületeket is használ a célnyelven ismeretszerzésre 

és szórakozásra; 

• kiszűr konkrét információkat nyelvi szintjének megfelelő szövegből, és 

azokat összekapcsolja egyéb ismereteivel; 

• írásban röviden indokolja érzéseit, gondolatait, véleményét már elvontabb 

témákban; 

• összefoglalja ismert témában nyomtatott vagy digitális alapú ifjúsági 

tartalmak lényegét röviden és érthetően; 

• megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó 

összefüggő hangzó szöveget;  

• egyre szélesebb körű témákban, nyelvi kommunikációt igénylő 

helyzetekben interakciót folytat megfelelő módon, felhasználva általános és 

nyelvi háttértudását, ismereteit, alkalmazkodva a társadalmi normákhoz; 

• információt vagy véleményt közlő és kérő, összefüggő feljegyzéseket, 

üzeneteket ír; 

• nyelvtanulási céljai érdekében él a valós nyelvhasználati lehetőségekkel. 

 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

• A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: Angestellte in sozialen Institutionen 

• A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: kulturelle Institutionen, Restaurants, Hotels, berühmte Orte im 

In- und Ausland 

• A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: Verwaltung, Wegbeschreibung, Auskunft geben 

• A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: kulturelle Veranstaltungen, Unterhaltungsmöglichkeiten 

• A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Hobbies, Unterhaltung, Kultur, Dientleistungen 



• Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmak 

megismerése: Freizeitaktivitäten, Unterhaltungsmöglichkeiten, Hobbys, 

Kunst und kulturelle Ereignisse und Veranstaltungen, Konzerte, Sport, 

Lesen, Computerspiele, Medien, Apps 

• Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő német nyelvű akár irodalmi 

szövegek, filmek felhasználása szórakozás és játékos nyelvtanulás céljára 

• A közéleti tématartományhoz tartozó egyszerű információk átadása, cseréje 

•  Interakció a közéleti tématartományban 

 

Tevékenységek 

• vitakészség fejlesztése:  

• vidéki-városi élet előnyei és hátrányai 

• az olvasás szerepe a 21. században 

• ’mozik’ – kellenek még? 

• Klasszikus zene = a régmúlt pop zenéje? 

• íráskészség fejlesztése:  

• brossúrák, adatlapok kitöltése,  

• film/könyvajánló brossúra készítése 

• plakátok, szórólapok, hirdetések készítése 

• csoportos projektmunka (prezentáció, plakát készítése):  

• szórakozási lehetőségek lakóhelyeden 

• a média szerepe a mai korban 

• kutatómunka 

• külföldi kulturális események megismerése, bemutatása 

• hazai fesztiválok bemutatása, értékelése 

• kiállítások, érdekes múzeumok bemutatása 

• projektmunka 



• mi szórakoztatta nagyszüleinket/szüleinket?  

• mi szórakoztat minket? 

• egy német nyelvű – korosztályi érdeklődésnek megfelelő – film 

megtekintése, megbeszélése 

• egy rövid német nyelvű novella órai feldolgozása 

 

Témakör: Országismeret 

óraszám: 8 óra 

 

Tanulási eredmények 

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

szakasz végére: 

 

• alkalmazza a célnyelvi kultúráról megszerzett ismereteit informális 

kommunikációjában; 

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

a célnyelvi közösség szokásai, értékei, attitűdjei és meggyőződései között; 

• felismeri a legfőbb hasonlóságokat és különbségeket az ismert nyelvi 

változatok között; 

• tájékozott a célnyelvi országok jellemzőiben és kulturális sajátosságaiban; 

a célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemeket magabiztosan használja 

 

 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

• Célnyelvi kulturális szokások, jellemzők ismerete: Bräuche und Traditionen 

• Célnyelvi országok országismereti jellemzőinek ismerete: Leute und Kultur, 

Traditionen, typische Wahrzeichen, nationale Sportarten, Küche, regionale 

Sprache, Sehenswürdigkeiten Kunst, Geschichte 

• A célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemek alkalmazása 

• Célnyelvi kultúráról egyszerű információk átadása 

Egyszerű interakció a célnyelvi kultúráról 

 



Tevékenységek 

• projektmunka 

• a hagyományok ápolása Magyarországon és a DACHL országokban 

• Mik a legfőbb sportágak a két országban és miért? 

• a népviselet szerepe hazánkban és a DACHL országokban 

• internetes kutatómunka 

• a karácsonyfa eredete és elterjedése 

• a német himnusz eredete és változásai 

• prezentáció 

• a karácsony ünneplése a világ országaiban 

• a magyar történelem egy kiemelkedő eseménye  

• játék 

• leírás készítése/receptek – magyar vagy német/osztrák/svájci 

specialitás 

• kvíz különböző oszágok étkezési szokásairól 

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

• vitafórum 

• milyen kulturális meglepetések érhetnek a DACHL országokban? 

 

 

Témakör: Tudásátadás,tudásközvetítés 

óraszám: 15 óra 

Tanulási eredmények 

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

szakasz végére 

• összefüggő, papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát 

készít önállóan vagy kooperatív munkaformában; 



• egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos 

kiselőadást tart önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést 

követően; 

• szóban átad nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi tartalmakat valós nyelvi 

interakciók során; 

• környezetének kulturális értékeit célnyelven közvetíti; 

• írásban közvetít célnyelvi tartalmakat valós nyelvi interakciót igénylő 

helyzetekben; 

• digitális eszközöket és felületeket is használ a célnyelven ismeretszerzésre 

és szórakozásra; 

• összefoglal és lejegyzetel, írásban közvetít nyelvi szintjének megfelelő, 

rövid olvasott vagy hallott szövegeket; 

• nyelvtanulási céljai érdekében használja a tanórán kívüli nyelvtanulási 

lehetőségeket; 

• nyelvtanulási céljai érdekében él a valós nyelvhasználati lehetőségekkel. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

• A tanult témákhoz kapcsolódó német nyelvű információ megszerzése 

• Információ megosztása német nyelven 

 

Tevékenységek 

 

• projektmunka (egyéni vagy csoportos) 

• prezentáció/hangfelvétel/videófelvétel készítése különböző témákban 

és ezek bemutatása az osztálynak 

• kedvenc témák feldolgozása posztereken – majd ezek kiállítása az 

osztályban 

• német nyelvű filmek, programok ismertetése a németes faliújságon 

írásban 

• projektmunka osztályszinten: magazin készítése a tanulók írásaiból 

(történetek, versek, kutatási eredmények, beszámolók stb.)  



Témakör: Aktuális témák feldolgozása 

óraszám: 9 óra 

Tanulási eredmények 

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

szakasz végére 

• használja a célnyelvet életkorának és nyelvi szintjének megfelelő aktuális 

témákban és a hozzájuk tartozó szituációkban; 

• megérti a célnyelvi, életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és 

nemzetközi hírek, események lényegét 

 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

• Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi aktuális 

hírekre és eseményekre vonatkozó alapvető szókincs megértése és 

használata célnyelven 

• Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírek 

és események értelmezése és tájékozódásra való alkalmazása célnyelven 

• Életkornak és érdeklődésnek megfelelő német nyelvű hazai és nemzetközi 

aktuális hírek és események alkalmazása ismeretszerzésre, szórakozásra 

 

Tevékenységek  

• vitafórum egy aktuális eseményről 

• újság készítése, rövid cikkek írása az aktuális témákban 

• videók megtekintése  

• hírműsorok  

• aktuális eseményekről szóló tudósítások 

• riportok 

• szerepjáték 

• ’néma’ videókhoz szövegkészítés és eljátszás 

• TV interjúkészítés egy híres emberrel (pl. sportolóval)  

• internetes kutatómunka 



• egy aktuális esemény előzményeiről, részletesebb információkról 

• szókincsfejlesztés a média világához 

• nyelvi/stilisztikai tudatosítás = az újságnyelv 

• a szalagcímek nyelvezete 

• az újságcikkek stílusa, szerkezete 

• különbség egy hír írott és szóbeli megjelenésében  

 

Fogalmak 
  

Cselekvés,történés, létezés kifejezése 

jelenidejűség Präsens  Präsens mitVokalwechsel trennbare Verben, múltidejűség 

Präteritum (hatte, war) 

Jövőidejűség Futur mit  személytelenség es, man  

 

Birtoklás kifejezése 

haben  Possessivpronomen (mein, dein) Genitiv mit von, -s  

 

Térbeli viszonyok 

irányok, helymeghatározás hier, dort, links, rechts oben, unten, hinten…in(A/D)  

 

Időbeli viszonyok 

gyakoriság Wie oft? selten, manchmal, oft, immer, nie einmal, zweimal 

időpont in, um, am, wann? diese/dieses/diesen 

  

Mennyiségiviszonyok 

számok eins, zwei, hundert határozott mennyiség eine Portion Pommes 

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

. 

Minőségi viszonyok 

Wie?  

 

Modalitás 

mögen, möchte können, wollen felszólítás   

 

Esetviszonyok 

Nominativ, Akkusativ Dativ  Präpositionen mit dem Akkusativ (für) Präpositionen 

mit dem Dativ ( mit) 



 

Logikai viszonyok 

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

  

Szövegösszetartó eszközök 

Kötószók Névmások (Nominativ, Akkusativ, Dativ) und/oder/aber/denn das, ich, 

mich, mein, mir, dir 

dieser/diese/dieses Tagadás Nicht, nein, kein 

 

 

 

Kommunikációs szándékok 

sajnálkozás Es tut mir Leid! öröm Ich freue mich, dass…/ Toll! elégedettség, 

elégedetlenség Es ist prima, dass.. Schade, dass… csodálkozás Oh, das ist aber 

schön!reményIch hoffe, du kannst kommen! Schade, dass… bosszúság Das ist aber 

schlimm! 

 

Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs 

szándékok 

véleménykérés és arra reagálás Magst du Mathe? Ja. / Was meinst du dazu? 

Meiner Meinung nach… 

valaki igazának az elismerése és el nem ismerése Da hast du (nicht) Recht. 

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

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

akarat, kívánság, képesség, kötelezettség, 

szükségesség, lehet_ség ich will, ich möchte, ich kann, ich soll, ich muss, ich darf 

ígéret Ich mache das schon! 

dicséret, kritika Klasse! Blödsinn! 

szándék, terv Ich will … 

 

Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok 

dolgok, személyek megnevezése, leírása 

Das ist… Meine Mutter ist… 

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

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

du…? / 

Können Sie mir bitte sagen…? 

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

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



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

dass / ob 

 

A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok 

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

tiltás, felszólítás Schreib noch nicht. Öffne die Tür. 

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

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

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

 

Interakcióban jellemz_ kommunikációs szándékok 

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

einmal! 

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

verstanden. 

betűzés kérése, betűzés Buchstabiere bitte. 

felkérés lassabb, hangosabb beszédre Kannst du bitte langsamer /lauter sprechen 

 

 

Továbbhaladás feltételei: 

Hallott szöveg értése: 

A tanuló legyen képes köznyelvi szövegben lényege információt elkülöníteni a 

lényegtelentől. Köznyelvi szövegben ismeretlen nyelvi elem jelentését a 

szövegösszefüggésből kikövetkeztetni. Köznyelvi szövegben fontos információt 

megérteni Köznyelvi szövegben specifikus információt azonosítani. Köznyelvi 

beszélgetés vagy monologikus szöveg lényegét megérteni. 

 

Beszédkészség: 

A tanuló legyen képes köznyelvben megfogalmazott kérdésekre egyszerű 

struktúrákban rendezett válaszokat adni. Egyszerű mondatokban közléseket 

megfogalmazni, kérdéseket feltenni, eseményeket elmesélni, értelmeket kifejezni. 

Megértési illetve kifejezési problémák esetén segítséget kérni. Beszélgetésben részt 

venni, társalgatást követni. 

 

Olvasott szöveg értése: 

A tanuló legyen képes, köznyelven megírt szöveget elolvasni. Köznyelvi 

szövegben, lényeges információt a lényegtelentől megkülönböztetni. köznyelven 

megírt szövegben pontos információt megtalálni. köznyelvi szövegben specifikus 

információt azonosítani. 



köznyelvi szöveg lényegét megérteni. Egyszerű vagy egyszerűsített publicisztika 

ill. irodalmi szöveget követni. 

 

Íráskészség: 

A tanuló legyen képes tényszerű információt közvetítő, néhány bekezdésből álló 

szöveget írni. Gondolatait változatos kifejezésekkel és mondatszerkezetekkel, a 

megfelelő nyelvi eszközök használatával, logikai összefüggések alapján szöveggé 

rendezni, egyszerű közléseket írásban megfogalmazni. Különböző szövegfajtákat 

létrehozni, változatos közlésformákat (leírás, elbeszélés, jellemzés) használni. 

 

Értékelés: érdemjeggyel 


