
Tantárgy: Német 1.nyelv 

 

Évfolyam: 12. 

 

 

Időkeret: 4 óra/hét 128 óra/év 

 

 

Témakörök óraszámai: 

Témakör neve Javasolt 

óraszám 

Személyes vonatkozások,család 

Barátságok, szerelem. Konfliktusok a családban és 

kezelésük. Szülő-gyerek kapcsolat 

8 óra 

Ember és társadalom  

Jellemvonások,személyleírás,tulajdonságok (külső-belső) 
5 óra 

Az iskola 

Továbbtanulás, érettségi. Magyar-osztrák érettségi. 

Felsőoktatás 

10 óra 

Környezetünk 

Környezetszennyezés, környezetvédelem. 

Energiatakarékosság. Környezetvédelmi akciók 

Németországban. 

Környezettudatosság otthon és a lakókörnyezetben, energia 

takarékosság, újrahasznosítás. 

Védett természeti érték 

5 óra 

A munka világa 

Pályaválasztás, továbbtanulás 

Pályaorientáció és munka. 

5 óra 

Életmód 

Vásárlás, szolgáltatások. Közlekedés autóval. 

Életmód nálunk és célnyelvi országokban 

10 óra 

Szabadidő, művelődés, szórakozás 

Olvasás, rádió, tévé, filmek, számítógép, internet. 

irodalmi művek olvasása, 

Ének-zene: klasszikus zene, pop- zene. 

6 óra 



Tudomány és technika 

Médiák, számítógép, mobiltelefon, találmányok. 

Az autó részei. 

Tudománytörténeti jelentőségű felfedezések, találmányok. 

8 óra 

Gazdaság és pénzügyek 

Családi kassza: kiadások, bevételek. 

Vásárlás, szolgáltatások (például posta, bank). 

Folyószámla. Fogyasztás, reklámok  

6 óra 

Utazás,turizmus 

Utazás autóval, egyéni –tömegközlekedés előnye ,hátránya 

Belföldi utazás autóval 

6 óra 

Országismeret  

Alpok és az Osztrák régió látványosságai  

Irodalmi művek  

10 óra 

Nyelvtanulási módszerek  10 óra  

Tudásátadás,tudásközvetítés  10 óra  

Felkészülés az érettségire  11 óra  

Egyéb  

Prezentációk, tesztek, szóbeli felelet 
18 óra  

Összes óraszám: 128 óra 

 

Az idegen nyelv jellegéből adódóan a nyelvoktatásba tartalmát és céljait tekintve 

minden egyéb kulcskompetencia és a Nemzeti alaptantervben megfogalmazott 

nevelési cél beépíthető. A gimnáziumi tanulmányok végére a tanulók kellő 

tapasztalttal és tudással rendelkeznek ahhoz, hogy a körülöttük lévő világot tágabb 

kontextusban is értelmezni tudják, nyelvi ismereteiknek köszönhetően pedig, 

széleskörű információszerzésre és viszonyításra képesek. A gimnáziumi évekre 

egységesen meghatározott témakörökhöz 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, egész életükön át. 

Az első idegen nyelvből a gimnázium 12. évfolyamának végére a tanulóknak 

el kell jutniuk az európai hatfokú skála (KER) harmadik szintjére, azaz a B1 



szintre. A 12. évfolyamon lehetőséget kell biztosítani arra, 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 önértékeléseik során; illetve gyakorlatot 

szerezzenek az érettségi vizsga feladatainak megoldásában is. 

A tanulók motivációját növeli, 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 sokat segíthet, például a feldolgozott 

témák megfelelő kiválasztásával, az ok-okozati viszonyokat, következményeket 

feltáró feladatokkal. 

 

Témakör:  Személyes vonatkozások, család 

óraszám:  8 óra 

Tanulási eredmények 

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

szakasz végére: 

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

túlmutató vagy elképzelt személyes eseményről a cselekmény, a 

körülmények, az érzések és gondolatok ismert nyelvi eszközökkel történő 

összetettebb, részletes és világos jellemzésével; 

• a tanult nyelvi elemek segítségével megérti a hangzószöveg lényegét akár 

anyanyelvi beszélők köznyelvi kommunikációjában és számára kevésbé 

ismert témákban és szituációkban is; 

• megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó 

összefüggő hangzó szöveget;  

• értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 

• megért szokványos tempóban folyó autentikus szórakoztató és 

ismeretterjesztő tartalmakat, változatos csatornákon; 

• megérti és értelmezi a részleteket hosszabb, összetettebb, akár elvontabb 

témájú írott szövegekben; 



• társalgást kezdeményez, a megértést fenntartja, törekszik mások bevonására, 

és szükség esetén lezárja azt a személyes tématartományon belül, akár 

anyanyelvű beszélgetőtárs esetében is; 

• érzelmeit és véleményét szóban, változatos nyelvi eszközökkel 

megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

• érzelmeit és véleményét írásban, változatos nyelvi eszközökkel 

megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

• a nyelvi funkciókat és nyelvi eszköztárát életkorának megfelelő 

élethelyzetekben megfelelően alkalmazza; 

• mondanivalóját kifejezi kevésbé ismerős helyzetekben is, nyelvi eszközök 

széles körének használatával; 

• digitális eszközökön és csatornákon keresztül is alkot szöveget szóban és 

írásban; 

• szükség esetén eltér az előre elgondoltaktól és mondandóját a 

beszédpartnerekhez, hallgatósághoz igazítja; 

• beszéd- és írásprodukcióját tudatosan megtervezi, hiányosságait igyekszik 

kompenzálni; 

• szóban és írásban, valós nyelvi interakciók során jó nyelvhelyességgel, 

megfelelő szókinccsel, a természeteshez közelítő szinten vesz részt a 

személyes tématartományban és az idetartozó érettségi témákban. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

• A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: Familie, Liebe, Ehe, Freunde,  

• A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

größerer Familienkreis, Rollenverteilung in der Familie, Wohlstand, soziale 

Beziehungen, Beziehungen,, Freundschaft 

• Személyes élethez tartozó összetettebb, akár a közvetlen vonatkozásokon 

túlmutató információk átadása 

• A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a 

személyes tématartományban 



Tevékenységek: 

• internetes kutatás 

• a családok szerepe a különböző társadalmakban (dinasztiák, klánok 

stb…) 

• milyenek voltak a családok Magyarországon 100 évvel ezelőtt? 

• a nők szerepének változásai az évszázadok folyamán 

• modern családok 

• vitafórum 

• az egyes családtagok családban betöltött szerepe és feladatai 

• ’A házasságok az égben köttetnek’ 

• vannak-e még családi példaképek? 

• a generációk együttélése: kölcsönös segítség vagy konfliktusforrás? 

• a Mama Hotel lakói 

• hagyományos vagy modern családmodell? 

•  

 

Témakör: Ember és társadalom 

óraszám: 5 óra 

Tanulási eredmények 

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

szakasz végére: 

• összefüggően, világosan és nagyrészt folyékonyan beszél az ember és 

társadalom tématartományhoz tartozó és az idevágó érettségi témákban, akár 

elvontabb tartalmakra is kitérve; 

• összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, 

felkészülést követően, az érettségi témakörök közül szabadon választott 

témában, IKT-eszközökkel támogatva mondanivalóját; 

• papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít 

önállóan vagy kooperatív munkaformában; 



• megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket az ember és 

társadalom tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus 

hangzó szövegekben; 

• megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket az ember és 

társadalom tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott 

szövegekben; 

• véleményét írásban megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

• véleményét szóban, felkészülés nélkül, a tanult nyelvi eszközökkel 

megfogalmazza és arról interakciót folytat. 

 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

• A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Gegenstände des Alltags, Mode und Kleidung 

• A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

grundlegende Geschlechterrollen, Toleranz, Freundschaft, Aussehen und 

Persönlichkeit, individuelle Unterschiede, Beziehung zwischen 

Generationen, Az ember és társadalom tématartományhoz tartozó 

összetettebb, akár a közvetlen vonatkozásokon túlmutató információk 

átadása 

• A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció az 

ember és társadalom tématartományban 

Tevékenységek: 

• szerepjáték  

• szolgáltatások igénybevétele 

•  önálló szövegalkotás   

• megfigyeléseim a nemek közti különbségekről 

• vitafórum/eszmecsere  

• megszüntethetőek-e a társadalmi különbségek? 

• megszüntethetőek-e az előítéletek?  



 

Témakör:  Iskola 

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 tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Mittel des Lernens in und außerhalb der Schule 

• A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven:, Ereignisse, Programme und Möglichkeiten des 

Sprachenlernens/der Sprachverwendung außerhalb der Schule  

• A témakörre jellemző ismeretek, összehasonlítások célnyelven: 

Schulsystem in Ungarn und in den DACHL-Ländern 

• A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: Lernen, , Gemeinschaftsprogramme, Traditionspflege 

• A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

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

Abitur in Ungarn und in Österreich,,Studium  

• 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: 

• internetes kutatómunka: képes beszámolók 

• érdekes iskolák a célnyelvi országokban és hazánkban 

• vitafórum: 

• jó dolog-e a bentlakásos iskola? 



• továbbtanulás  

• érettségi  

 

Témakör: Környezetünk  

óraszám: 5 óra  

Tanulási eredmények 

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

szakasz végére: 

• beszámol akár az érdeklődési körén túlmutató környezeti eseményről a 

cselekmény, a körülmények, az érzések és gondolatok ismert nyelvi 

eszközökkel történő összetettebb, részletes és világos jellemzésével; 

• a tanult nyelvi elemek segítségével megérti a hangzószöveg lényegét akár 

anyanyelvi beszélők köznyelvi kommunikációjában számára kevésbé ismert 

témákban és szituációkban is; 

• megérti, értelmezi és összefoglalja az összetettebb, a tématartományhoz 

kapcsolódó összefüggő hangzó szöveget, és értelmezi a szövegben 

megjelenő összefüggéseket; 

• megért szokványos tempóban folyó, környezettel kapcsolatos autentikus 

szórakoztató és ismeretterjesztő tartalmakat, változatos csatornákon; 

• megérti és értelmezi a részleteket hosszabb, összetettebb, akár elvontabb 

témájú írott szövegekben; 

• társalgást kezdeményez, a megértést fenntartja, törekszik mások bevonására, 

és szükség esetén lezárja azt a környezeti tématartományon belül, akár 

anyanyelvű beszélgetőtárs esetében is; 

• szükség esetén eltér az előre elgondoltaktól és mondandóját a 

beszédpartnerekhez, hallgatósághoz igazítja; 

• beszéd- és írásprodukcióját tudatosan megtervezi, hiányosságait igyekszik 

kompenzálni; 

• környezeti témákban a kommunikációs helyzetek széles körében hatékonyan 

ad át és cserél információt; 



• érzelmeit, véleményét változatos nyelvi eszközökkel szóban megfogalmazza 

és arról interakciót folytat; 

• érzelmeit, véleményét változatos nyelvi eszközökkel írásban 

megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

• digitális eszközökön és csatornákon keresztül is megfelelő nyelvi 

eszközökkel alkot szöveget szóban és írásban; 

• szóban és írásban, valós nyelvi interakciók során jó nyelvhelyességgel, 

megfelelő szókinccsel, a természeteshez közelítő szinten vesz részt a 

környezeti tématartományban és az idetartozó érettségi témákban; 

• összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, 

felkészülést követően, az érettségi témakörök közül szabadon választott 

témában, IKT-eszközökkel támogatva mondanivalóját; 

• papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít 

önállóan vagy kooperatív munkaformában; 

• megérti, értelmezi és összefoglalja az összetettebb, a tématartományhoz 

kapcsolódó összefüggő hangzó szöveget, és értelmezi a szövegben 

megjelenő összefüggéseket; 

• értelmezi az elvontabb tartalmú szövegekben megjelenő ismeretlen nyelvi 

elemeket; 

• megérti és értelmezi az összefüggéseket az ajánlott tématartományokhoz 

kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

• véleményét szóban, változatos nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról 

interakciót folytat; 

• véleményét írásban, változatos nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról 

interakciót folytat; 

• egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos 

kiselőadást tart önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést 

követően. 

 



Fejlesztési feladatok és ismeretek 

• A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven, Personen im Dienste des Umweltschutzes 

• A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: Naturkatastrophen, Umweltschutz-Kampagne, Möglichkeiten 

vom Umweltschutz,  

• A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: Umweltschutz,  Bodenschätze schützen, soziales Engagement  

• A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Naturphänomene, Erhaltung der Natur, Nachhaltigkeit, Wetter und Klima, 

Jahreszeiten, Wiederverwertung und Wiederverwendung, Ökologisch 

wohnen, erneuerbare Energien  

• Környezetünkhöz tartozó összetettebb, akár a közvetlen vonatkozásokon 

túlmutató információk átadása 

• A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a 

környezeti tématartományban 

Tevékenységek: 

• kiselőadás német nyelven IKT eszközök segítségével 

• természeti kincsek a lakóhelyemen  

• mindennapi természetvédelem 

• csoportos projektmunka  

• a hulladékújrahasznosítás lehetőségei  

• természetvédő aktivista csoport létrehozása 

• kutatómunka  

• alternatív energiaforrások 

• globális felmelegedés 

• a Föld belső szerkezete, vulkánok, cunamik 

• vitafórum 



• gazdaságosak az új energiaforrások? 

•  

 

Témakör: Munka világa  

óraszám: 5 óra 

Tanulási eredmények 

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

szakasz végére: 

• összefüggően, világosan és nagyrészt folyékonyan beszél a karrier és 

munkavállalás tématartományhoz tartozó és az idevágó érettségi témákban, 

akár elvontabb tartalmakra is kitérve; 

• összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, 

felkészülést követően, az érettségi témakörök közül szabadon választott 

témában, IKT-eszközökkel támogatva mondanivalóját; 

• papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít 

önállóan vagy kooperatív munkaformában; 

• megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket a karrier és 

munkavállalás tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus 

hangzó szövegekben; 

• megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket a karrier és 

munkavállalás tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus 

írott szövegekben; 

• véleményét írásban megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

• véleményét szóban, felkészülés nélkül, a tanult nyelvi eszközökkel 

megfogalmazza és arról interakciót folytat. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

• A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: Vorstellungsgespräch, Besprechungen   

• A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: Planung, lebenslanges Lernen, Bewerbung um einen Job 



• A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Lebenslauf, Berufswahl, Sommerjobs, Schülerjob Arbeitszeiten, 

Teilzeitjobs, Arbeitslosigkeit, Arbeitslosenhilfe, Teamarbeit, individuelle 

Aufgaben, Kooperation, kritisches Denken, Mobilität 

• A karrier és munkavállalás tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a 

közvetlen vonatkozásokon túlmutató információk átadása 

• A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a 

karrier és munkavállalás tématartományban 

Tevékenységek: 

• önálló szövegalkotás  

• jelentkezés álláshirdetésre 

• német nyelvű önéletrajz készítése 

• szerepjáték  

• állásinterjú 

• beszégetés egy állásbörzén 

• olvasott szövegértés fejlesztése 

• álláshirdetések böngészése 

• munkaköri leírás értelmezése 

• csoportos projektmunka  

• egy munkahelyi projekt kidolgozása 

• közkedvelt szakmák bemutatás 

 

 

Témakör: Életmód  

óraszám: 10 óra 

Tanulási eredmények 

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

szakasz végére: 



• összefüggően, világosan és nagyrészt folyékonyan beszél az ember és 

társadalom tématartományhoz tartozó és az idevágó érettségi témákban, akár 

elvontabb tartalmakra is kitérve; 

• összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, 

felkészülést követően, az érettségi témakörök közül szabadon választott 

témában, IKT-eszközökkel támogatva mondanivalóját; 

• papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít 

önállóan vagy kooperatív munkaformában; 

• megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket az ember és 

társadalom tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus 

hangzó szövegekben; 

• megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket az ember és 

társadalom tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott 

szövegekben; 

• véleményét írásban megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

• véleményét szóban, felkészülés nélkül, a tanult nyelvi eszközökkel 

megfogalmazza és arról interakciót folytat. 

 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

• A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: die Öffentlichkeit, Ämter und Behörden, Angestellte im 

Dienstleistungssektor 

• A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: Heimat, öffentlicher Raum, Ämter 

• A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: Einkaufen, Dienstleistungen in Anspruch nehmen, alltägliche 

Angelegenheiten erledigen, Teilnahme am Leben einer Gemeinschaft, 

freiwillige Arbeit, Zivildienst 

• A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

grundlegende Geschlechterrollen, Toleranz, Verbrechen und Bestrafung, Az 



ember és társadalom tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a 

közvetlen vonatkozásokon túlmutató információk átadása 

• A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció az 

ember és társadalom tématartományban 

 

Tevékenységek: 

• egyéni projekt 

• önkéntesség, társadalmi munka, társadalmi szerepvállalás 

• szerepjáték  

• szolgáltatások igénybevétele 

 

Témakör: Szabadidő,művelődés,szórakozás 

óraszám:  6 óra 

Tanulási eredmények 

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

szakasz végére: 

 

• beszámol akár az érdeklődési körén túlmutató közügyekkel, szórakozással 

kapcsolatos eseményről a cselekmény, a körülmények, az érzések és 

gondolatok ismert nyelvi eszközökkel történő összetettebb, részletes és 

világos jellemzésével; 

• a tanult nyelvi elemek segítségével megérti a hangzószöveg lényegét 

számára kevésbé ismert témákban és szituációkban is; 

• a tanult nyelvi elemek segítségével megérti a hangzószöveg lényegét 

anyanyelvi beszélők köznyelvi kommunikációjában; 

• megérti az elvontabb tartalmú hangzószövegek lényegét, valamint a 

beszélők véleményét is; 

• megért szokványos tempóban folyó, környezettel kapcsolatos autentikus 

szórakoztató és ismeretterjesztő tartalmakat, változatos csatornákon; 

• megérti és értelmezi a legtöbb televíziós hírműsort; 



• megérti és értelmezi a részleteket hosszabb, összetettebb, akár elvontabb 

témájú írott szövegekben; 

• megérti és értelmezi az összefüggéseket a közügyekkel, szórakozással 

kapcsolatos tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott 

szövegekben; 

• társalgást kezdeményez, a megértést fenntartja, törekszik mások bevonására, 

és szükség esetén lezárja azt szórakozás, illetve információszerzés, -csere 

céljából, akár anyanyelvű beszélgetőtárs esetében is; 

• a közügyekkel, szórakozással kapcsolatos témákban, nyelvi kommunikációt 

igénylő helyzetekben interakciót folytat a természeteshez közelítő módon, 

felhasználva általános és nyelvi háttértudását, ismereteit, alkalmazkodva a 

társadalmi normákhoz; 

• digitális eszközöket és felületeket is használ a célnyelven ismeretszerzésre 

és szórakozásra; 

• nyelvtanulási céljai érdekében él a valós nyelvhasználati lehetőségekkel; 

• nyelvtanulási céljai érdekében alkalmazza a tanórán kívüli nyelvtanulási 

lehetőségeket. 

 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

• A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: kulturelle Veranstaltungen, Unterhaltungsmöglichkeiten 

• A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Hobbies, Unterhaltung, Kultur, Dientleistungen 

• Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmak 

alkalmazása: Freizeitaktivitäten, Bücher, Filme, 

Unterhaltungsmöglichkeiten, Hobbys, Kunst und kulturelle Ereignisse und 

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

• Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő német nyelvű szövegek 

felhasználása szórakozás és játékos nyelvtanulás céljára 



• A közügyekkel, szórakozással kapcsolatos tématartományhoz tartozó 

összetettebb, akár a közvetlen vonatkozásokon túlmutató információk 

átadása 

• A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a 

közügyekkel, szórakozással kapcsolatos tématartományban 

 

Tevékenységek: 

• internetes kutatómunka  

• kulturális események és szórakozási lehetőségek egy kiválasztott 

célnyelvi/magyarországi városban 

• egy híres mű és író vagy költő munkásságának bemutatása 

• szerepjáték  

• útbaigazítás kérése és adása 

• vitafórum 

• az e-könyvek előnyei és hátrányai 

 

 

Témakör: Tudomány,technika 

óraszám:  8 óra 

Tanulási eredmények 

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

szakasz végére: 

• összefüggően, világosan és nagyrészt folyékonyan beszél a tudomány és 

technika tématartományhoz tartozó alapvető témákban; 

• összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, 

felkészülést követően, az érettségi témakörök közül szabadon választott 

témában, IKT-eszközökkel támogatva mondanivalóját; 

• papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít 

önállóan vagy kooperatív munkaformában; 



• megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket a tudomány és 

technika tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus hangzó 

szövegekben; 

• megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket a tudomány és 

technika tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott 

szövegekben; 

• véleményét szóban megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

• véleményét írásban megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

• véleményét szóban, felkészülés nélkül, a tanult nyelvi eszközökkel 

megfogalmazza és arról interakciót folytat. 

 

Fejlesztési feladatok és ismeretek  

• A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: Wissenschaftler, Forscher, Erfinder, Ingenieure  

• A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Geräte für Alltagsmenschen/Wissenschaftler/IT-Fachleute, (Teile von) IT-

Geräten,  

• A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: Messen, Konferenzen 

• A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: Nutzung der Technologie im Alltag, im Studium oder in der 

Arbeit, wesentliche Innovationen 

• A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Internet, soziale Netzwerke, Forschung, Erfindungen 

• A tudomány és technika tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a 

közvetlen vonatkozásokon túlmutató információk átadása 

• A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a 

tudomány és technika tématartományban. 

Tevékenységek: 

• internetes kutatómunka 



• találmányok 

• a jövő technikái 

• egyéni projekt 

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

• a jogosítvány megszerzése, az autó részei  

• mit fog tudni a következő telefonom? 

• vitafórum  

• az internet pozitív és negatív oldalai  

• lesz-e az unokámnak telefonja? 

• lehetséges-e még az egyéni feltalálás? 

 

Témakör: Gazdaság,pénzügyek  

óraszám:  6 óra 

Tanulási eredmények 

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

szakasz végére: 

• összefüggően, világosan és nagyrészt folyékonyan beszél a pénzügyek és 

gazdaság tématartományhoz tartozó és az idevágó érettségi témákban, akár 

elvontabb tartalmakra is kitérve; 

• összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, 

felkészülést követően, az érettségi témakörök közül szabadon választott 

témában, IKT-eszközökkel támogatva mondanivalóját; 

• papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít 

önállóan vagy kooperatív munkaformában; 

• megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket a pénzügyek és 

gazdaság tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus hangzó 

szövegekben; 



• megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket a pénzügyek és 

gazdaság tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott 

szövegekben; 

• véleményét írásban megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

• véleményét szóban, felkészülés nélkül, a tanult nyelvi eszközökkel 

megfogalmazza és arról interakciót folytat. 

 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

• A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: Arbeitgeber, Arbeitnehmer, Angestellte und Arbeiter  

• A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: öffentliche Dienstleistungsbereiche, Bank, Post, Wechselstube 

• A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Geld, Bankkarte, Kreditkarte, Konto, Währungen, Formulare in der Bank, 

Anzeigen, Werbungen 

• A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: Geld sparen, Geld überweisen, Geld abheben, Geld ausgeben 

und verschwenden, Banking, online kaufen, Geld wechseln 

• A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Familienbudget, Geld sparen, ausgeben und verschwenden, Kredite 

• A pénzügyek és gazdaság tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a 

közvetlen vonatkozásokon túlmutató információk átadása 

• A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a 

pénzügyek és gazdaság tématartományban 

 

Tevékenységek:  

• egyéni projekt 

• a pénz kialakulása, története 

• az első bankok 



• szerepjáték  

• banki ügyintézés  

• számlanyitás 

• reklamáció online vásárolt termékkel kapcsolatban  

• valutaváltás nyaralás előtt 

• eszmecsere 

• spórolás-költekezés 

• a jövedelem értelmes beosztása 

• vitafórum 

• ki kezelje a családi kasszát? 

• a munka jutalma a zsebpénz? 

• a reklámok a mindennapi életünkhöz tartoznak? 

 

 

Témakör: Utazás,turizmus  

óraszám:  6 óra 

Tanulási eredmények 

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

szakasz végére: 

• összefüggően, világosan és nagyrészt folyékonyan beszél a nyaralás, utazás, 

turizmus tématartományhoz tartozó és az idevágó érettségi témákban, akár 

elvontabb tartalmakra is kitérve; 

• összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, 

felkészülést követően, az érettségi témakörök közül szabadon választott 

témában, IKT-eszközökkel támogatva mondanivalóját; 

• papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít 

önállóan vagy kooperatív munkaformában; 



• megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket az ajánlott 

tématartományokhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus hangzó 

szövegekben; 

• megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket az ajánlott 

tématartományokhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott 

szövegekben; 

• véleményét szóban változatos nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról 

interakciót folytat; 

• véleményét írásban változatos nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról 

interakciót folytat. 

 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

• A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: Touristen und Reiseleiter 

• A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Sehenswürdigkeiten, Denkmäler, Ausstellungen, Reisedokumente, 

Verkehrsmittel, Gegenstände beim Reisen, Unterlagen, Eintrittskarten, 

Prospekte  

• A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: Vorbereitung und Planung einer Reise, Stadtrundfahrt, 

Stadtführung  

• A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Einzelreise und Gruppenreise, Währungen, kulturelle Unterschiede, 

Wirkung des Tourismus auf Menschen, Bedeutung des Tourismus auf die 

Wirtschaft, Neue Tourismuszweige (Wellness, Sprachtourismus u.s.w)  

• A nyaralás, utazás, turizmus tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a 

közvetlen vonatkozásokon túlmutató információk átadása 

• A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a 

nyaralás, utazás, turizmus tématartományban. 

 

Tevékenységek: 



• szerepjáték 

• telefonos érdeklődés és szállásfoglalás a nyaralásra 

• vitafórum  

• a turizmus pozitív és negatív hatásai 

• olcsók-e az olcsó repülőjáratok? 

• szervezett vagy egyéni utazás? 

• valóban olyan vonzó a kempingezés? 

• utazás autóval 

• tömegközlekedés előnyei, hátrányai 

 

Témakör: Országismeret 

óraszám:  10 óra 

Tanulási eredmények 

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

szakasz végére: 

 

• alkalmazza a célnyelvi kultúráról megszerzett ismereteit informális és akár 

formális kommunikációjában; 

• ismeri a célnyelvi országok történelmének és jelenének legfontosabb 

vonásait; 

• interkulturális ismeretei segítségével társasági szempontból is megfelelő 

kommunikációt folytat írásban és szóban; 

• megfogalmaz főbb hasonlóságokat és különbségeket az ismert nyelvi 

változatok között; 

• alkalmazza a nyelvi változatokról megszerzett ismereteit informális 

kommunikációjában; 

• szociokulturális ismeretei (például célnyelvi társadalmi szokások, 

testbeszéd) már lehetővé teszik azt, hogy társasági szempontból is megfelelő 

kommunikációt folytasson; 



• interkulturális tudatosságára építve felismeri a célnyelvi és saját hazájának 

kultúrája közötti hasonlóságokat és különbségeket, és a magyar értékek 

átadására képessé válik; 

• tájékozott a célnyelvi országok jellemzőiben és kulturális sajátosságaiban; 

• ismeri a célnyelvi és saját hazájának kultúrája közötti hasonlóságokat és 

különbségeket; 

• tájékozott, és alkalmazni is tudja a célnyelvi országokra jellemző alapvető 

érintkezési és udvariassági szokásokat; 

• átadja célnyelven a magyar értékeket; 

• a célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemeket magabiztosan 

használja. 

 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

• Célnyelvi kulturális szokások, jellemzők ismerete: Bräuche und 

Traditionen  

• Célnyelvi országok országismereti jellemzőinek ismerete: Leute und 

Kultur, Traditionen, typische Wahrzeichen, nationale Sportarten, Küche, 

regionale Sprache, Sehenswürdigkeiten, Kunst, Geschichte, Literatur 

• Célnyelvi országok alapvető érintkezési szabályainak ismerete és 

alkalmazása (Tschüß, sehr geehrte…, Hallo u.s.w) 

• Hazánk legfontosabb történelmi eseményeinek, személyeinek, 

folyamatainak ismerete célnyelven  

• A célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemek alkalmazása 

• Célnyelvi kultúráról információk átadása 

• Hazánk országismereti és egyéb fő jellemzőiről információk átadása 

• Interakció a célnyelvi és hazai kultúráról, országismereti jellemzőkről 

 

Tevékenységek: 

• prezentáció készítése és bemutatása  



• Magyarország és Ausztria történelmének legfontosabb kapcsolódásai 

• projektmunka  

• Magyarország rövid történelme 

• a DACHL országok rövid történelme 

• a magyar és osztrák/ történelem kapcsolódási pontjai  

• hagyományok és szokások egy célnyelvi országban  

• internetes kutatómunka  

• egy célnyelvi ország gasztronómiája  

• magyar receptek német nyelvű interpretálása 

• vitafórum 

• fontos-e a hagyományok életben tartása? 

• fontos-e a különböző kultúrák megőrzése? 

 

Témakör: Nyelvtanulási módszerek  

óraszám:  10 óra 

Tanulási eredmények 

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

szakasz végére: 

• tudatosan használja a nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiákat 

nyelvtudása fenntartására és fejlesztésére; 

• hiányosságait, hibáit felismeri, azokat egyre hatékonyabban kompenzálja, 

javítja a tanult stratégiák felhasználásával; 

• céljai eléréséhez önszabályozóan is dolgozik; 

• használ önértékelési módokat nyelvtudása felmérésére; 

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

fejlesztésére; 

• társaival a kooperatív munkaformákban és a projektfeladatok megoldása 

során is törekszik a célnyelvi kommunikációra; 



• kreatív, változatos műfajú szövegeket alkot szóban, kooperatív 

munkaformákban; 

• törekszik releváns digitális tartalmak használatára beszédkészségének, 

szókincsének és kiejtésének továbbfejlesztése céljából; 

• a szövegösszefüggés alapján kikövetkezteti az ismeretlen szavak jelentését, 

megérti az ismeretlen szavakat is tartalmazó mondatot; 

• a tanult kifejezések alkalmazásával és a tanult nyelvi szokások követésével 

érzéseit és beszédszándékait világosan és érthetően fejezi ki; 

• a szövegek létrehozásához hatékonyan használ nyomtatott vagy digitális 

segédeszközt, szótárt;  

• digitális eszközökön és csatornákon keresztül is folytat a természeteshez 

közelítő célnyelvi interakciót az ismert nyelvi eszközök segítségével; 

• digitális eszközökön és csatornákon keresztül is alkalmazza az ismert 

témához kapcsolódó írott vagy hallott szövegeket;  

• alkalmazza a célnyelvi normához illeszkedő, természeteshez közelítő 

kiejtést, beszédtempót és intonációt; 

• digitális eszközöket és felületeket is magabiztosan használ nyelvtudása 

fejlesztésére; 

• megérti a legfőbb nyelvi dialektusok egyes elemeit is tartalmazó szóbeli 

közléseket; 

• hatékonyan alkalmazza a tanult nyelvtanulási és nyelvhasználati 

stratégiákat; 

• elolvas és értelmez nyelvi szintjének megfelelő irodalmi szövegeket;  

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

• céljai eléréséhez megtalálja és használja a megfelelő eszközöket, módokat; 

• nyelvi haladását fel tudja mérni és ezt fejlődése szolgálatába állítja; 

• hibáit általában önállóan is tudja javítani; 

• nyelvtanulási céljai érdekében használja a tanórán kívüli nyelvtanulási és 

nyelvhasználati lehetőségeket. 



Fejlesztési feladatok és ismeretek 

• A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Sprachkönnen und Sprachkenntnisse, Sprachlernstrategien, Sprachen, 

Akzente und Dialekte, autonomes Lernen 

• A célnyelvre jellemző standardnak megfelelő kiejtés használata az ismert 

nyelvi elemekben 

• A legfőbb célnyelvi dialektusok felismerése 

• Nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák tudatos és hatékony 

alkalmazása 

 

Tevékenységek: 

• interaktív térképek használata  

• ismerkedés célnyelvi dialektusokkal 

• ismerkedés a célnyelvi kiejtési szótárakkal 

• csoportmunka 

• szótári ismeretek alapján idegen nyelvi szócikkelyek írása 

• szófelhők készítése az érettségi témakörökhöz 

• prezentáció készítése és bemutatása a külföldi nyelvtanulás pozitív és negatív 

tapasztalatairól 

 

 

Témakör: Tudásátadás,tudásközvetítés 

óraszám:  10 óra 

Tanulási eredmények 

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

szakasz végére: 

• összetett információkat ad át és cserél; 

• összefüggő, papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát 

készít önállóan vagy kooperatív munkaformában; 



• egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos 

kiselőadást tart önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést 

követően; 

• szóban ad át nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi tartalmakat valós nyelvi 

interakciók során; 

• környezetének kulturális értékeit célnyelven közvetíti; 

• összefoglal és lejegyzetel, írásban közvetít rövid olvasott vagy hallott 

szövegeket; 

• írott szöveget igénylő projektmunkát készít olvasóközönségnek; 

• írásban közvetít célnyelvi tartalmakat valós nyelvi interakciót igénylő 

helyzetekben; 

• célzottan keresi az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket tanórán 

kívül is, ismeretszerzésre és szórakozásra; 

• digitális eszközöket és felületeket is használ a célnyelven ismeretszerzésre 

és szórakozásra; 

• nyelvtanulási céljai érdekében használja a tanórán kívüli nyelvtanulási 

lehetőségeket; 

• nyelvtanulási céljai érdekében él a valós nyelvhasználati lehetőségekkel; 

• használ célnyelvi tartalmakat ismeretszerzésre;  

• használ célnyelvi tartalmakat tudásmegosztásra; 

• használ ismeretterjesztő anyagokat nyelvtudása fejlesztésére. 

 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

• Német nyelvű, akár elvontabb tartalmú információ megszerzése 

• Akár elvontabb információ megosztása német nyelven 

• Célnyelvű, akár autentikus anyagok felhasználása ismeretszerzésre, 

tudásmegosztásra, nyelvi fejlesztésre 

 



Tevékenységek: 

• prezentáció, hangfelvétel, videofelvétel készítése bármely témában 

• idegen nyelvű szócikk írása megadott témában, kutatómunka alapján 

 

 

Témakör: Felkészülés az érettségire 

óraszám:  11 óra 

Tanulási eredmények 

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

szakasz végére 

• a tématartományhoz kapcsolódó kép alapján kifejti gondolatait, véleményét 

és érzéseit; 

• alkalmazza a formális és informális regiszterhez köthető sajátosságokat; 

• a megfelelő szövegtípusok jellegzetességeit követi; 

• megold változatos írásbeli feladatokat szövegszinten; 

• összefüggő szövegeket ír önállóan, akár elvontabb témákban; 

• megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó hangzó szöveg lényegi 

tartalmát; 

• megérti a hangzó szövegben megjelenő összetettebb részinformációkat; 

• megérti és értelmezi az írott szövegben megjelenő összetettebb 

részinformációkat; 

• informális és életkorának megfelelő formális írásos üzeneteket ír, digitális 

felületen is; 

• aktívan, kezdeményezően és magabiztosan vesz részt a változatos szóbeli 

interakciót és kognitív kihívást igénylő nyelvórai tevékenységekben; 

• véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról 

interakciót folytat; 

• véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról 

interakciót folytat; 



• szóbeli és írásbeli közlései során változatos nyelvi struktúrákat használ; 

• megértést nehezítő hibáit önállóan javítani tudja; 

• egyre szélesebb körű témákban, nyelvi kommunikációt igénylő 

helyzetekben interakciót folytat megfelelő módon, felhasználva általános és 

nyelvi háttértudását, ismereteit, alkalmazkodva a társadalmi normákhoz; 

• nyelvi produkciójában és recepciójában önállóságot mutat, és egyre 

kevesebb korlát akadályozza; 

• egyre változatosabb, hosszabb, összetettebb és elvontabb szövegeket, 

tartalmakat értelmez és használ; 

• közép- és emelt szintű nyelvi érettségi szóbeli feladatokat old meg; 

• közép- és emelt szintű nyelvi érettségi írásbeli feladatokat old meg; 

• az ismert nyelvi elemeket vizsgahelyzetben is használja; 

• az első idegen nyelvből sikeres érettségit tesz legalább középszinten. 

 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

• közép- és emelt szintű nyelvi érettségi feladatok megoldása 

• a szóbeli érettségi témaköreinek gyakorlása és egyéni szempontokból 

történő átgondolása 

• a folyamatos beszéd és gondolatkifejtés gyakorlása 

• az emelt szintű érettségire készülők differenciált segítése  

 

Tevékenységek: 

• vizsgafeladatok gyakorlása 

• vizsgaszituációk gyakorlása 

• szókincsfejlesztés az érettségi témakörökben 

• vélemény összefüggő kifejtése spontán felmerülő, érettségihez kapcsolódó 

témakörökben 

• viták az emelt szintű érettségi vizsga témaköreiben 



• megadott szószámú szöveg írása az emelt szintű érettségi vizsga 

témaköreihez kapcsolódóan 

 

Témakör: Egyéb (Prezentációk, tesztek, szóbeli felelet) 

óraszám:  18 óra 

 

 Fogalmak 

A 12. évfolyamon javasolt az eddig tanultak átismétlése is, különösen érettségire 

való felkészítés esetén. 

 

Cselekvés,történés, létezés kifejezése 

múlt idő Plusquamperfekt  

műveltetés lassen ( Präteritum) 

feltételesség óhajtó mondat Wenn Sie doch helfen könnten! 

 

Modalitás 

haben+zu, 

sein + zu 

 

Minőségi viszonyok 

Adjektivdeklination - 

Főnévvé vált 

melléknevek 

Melléknévi igenév 

 

Logikai viszonyok 

alárendelések 

Temporalsatz (bevor, 

nachdem, bis) 

anstatt dass/anstatt zu 

ohne dass/ohne zu 

. 

Szövegösszetartó eszközök 

kötószók névmások 

da derjenige/diejenige 

einer/eines/eines 

. 



Minőségi viszonyok 

Adjektivdeklination Főnévként használt melléknév 

Melléknévi igenév 

 

Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok 

 

megszólítás Entschuldigung, … 

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

bemutatás, bemutatkozás Das ist Peter. Ich heiße … 

telefonálásnál bemutatkozás és elköszönés Guten Tag, das ist … Auf Wiederhören! 

Tschüs! 

személyes levélben megszólítás és elbúcsúzás Liebe(r)… Viele Grüsse. Dein(e)… 

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

Was fehlt dir? Ich habe Kopfschmerzen. 

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

köszönet és arra reagálás Danke! Bitte. 

bocsánatkérés és arra reagálás Entschuldigung! Kein Problem! 

gratuláció, jókívánságok és arra reagálás Herzlichen Glückwunsch zum…! 

Danke. Fröhliche Weihnachten. / Gute Besserung! 

 

Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok 

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! 

remény Ich hoffe, du kannst kommen! 

bánat Schade, dass… 

bosszúság Das ist aber schlimm! 

 

Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs 

szándékok 

véleménykérés és arra reagálás, véleménynyilvánítás Magst du Mathe? Ja. / Was 

meinst du dazu? Meiner Meinung nach… Was denkst darüber? 

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

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

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

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

akarat, kívánság, képesség, szükségesség, kötelezettség, lehetőség, 

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



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

érdeklődés értékítélet, kívánság, preferencia iránt Und was wüschen Sie? Möchtest 

du einen Kaffee oder lieber Tee? 

dicséret, kritika Klasse! Blödsinn! 

 

Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok 

dolgok, személyek megnevezése, leírása Das ist… Meine Mutter ist… / Es geht 

um… 

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

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

du…? / Können Sie mir bitte sagen…? 

igenlő vagy nemleges válasz ja, nein, nicht, kein, doch, weder…noch 

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

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

dass / ob … 

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

 

A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok 

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

tiltás, felszólítás Schreib noch nicht. Öffne die Tür. 

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

kann Leider nicht! 

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

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

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

 

Interakcióban jellemz_ kommunikációs szándékok 

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

einmal! / Wie meinst du das? 

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

betűzés kérése, betűzés Buchstabiere bitte. 

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

beszélési szándék jelzése, téma bevezetése Dabei fällt mir gerade ein,… 

megerősítés Ja, das stimmt. 

 

 

 

 



Továbbhaladás feltételei: 

Hallott szöveg értése: 

A tanuló legyen képes köznyelvi szövegben a lényeges információt a lényegtelentől 

elkülöníteni és ismeretlen nyelvi elem jelentését a szövegösszefüggésből 

kikövetkeztetni.  

Köznyelvi szövegben fontos információt megérteni. És specifikus információt 

azonosítani.  

Köznyelvi beszélgetést vagy monológikus szöveget anyanyelvi és/vagy célnyelven 

összefoglalni. 

 

 

Beszédkészség: 

A tanuló legyen képes árnyaltabba megfogalmazott kérdésekre összetettebb 

struktúrában rendezett válaszokat adni. Választékos mondatokban közléseket 

megfogalmazni, kérdéseket feltenni, eseményeket elmesélni, érzelmeket kifejezni.  

Gondolatait megfelelő logikai sorrendben, választékos mondatokban előadni. 

megértési ill. kifejezési problémák esetén segítséget kérni. Beszélgetésben, 

táralgásban részt venni. 

 

Olvasott szöveg értése:  

A tanuló legyen képes köznyelven megírt szöveget elolvasni.és a  szövegben 

lényeges információt a lényegtelentő megkülönböztetni. Ismert nyelvi elemek 

segítségével köznyelvi szövegben ismeretlen nyelvi elemek jelentését 

kikövetkeztetni.  

A szövegben fontos információt megtalálni és specifikus információt azonosítani.  

Köznyelven megírt szöveget anyanyelven és/vagy célnyelven összefoglalni.  

Egyszerű vagy egyszerűsített publicisztikai vagy irodalmi szöveget anyanyelvi 

és/vagy célnyelven összefoglalni. 

 

Íráskészség: 

A tanuló legyen képes tényszerű információt közvetítő néhány bekezdésből álló 

szöveget írni.  Gondolatait és érzelmeit változatos kifejezésekkel és 

mondatszerkezetekkel, a megfelelő nyelvi eszközök használatával, logikai 

összefüggések alapján bekezdésbe rendezett szövegben megfogalmazni.  

Különböző szövegfajtákat létrehozni, változatos közlésformákat használni. 
 

 

Értékelés : érdemjeggyel 


