
Tantárgy: Német 2.nyelv 

 

Évfolyam: 10. 

 

 

Időkeret: 3 óra/hét 108 óra/év 

 

 

Témakörök óraszámai: 

Témakör neve Javasolt 

óraszám 

Személyes vonatkozások, család  

A tanuló személye, életrajza, életének fontos állomásai.  

Személyes tervek. 

8 óra 

Ember és társadalom  

Emberek külső és belső jellemzése. 

Női és férfi szerepek, ismerkedés, házasság. 

Hasonlóságok és különbségek az emberek között, 

tolerancia, pl. fogyatékkal élők. 

Konfliktusok és kezelésük.  

8 óra 

Környezetünk 

Környezetvédelem a szűkebb környezetünkben. 

Időjárás, éghajlat. 

10 óra 

Az iskola 

Az iskolai élet tanuláson kívüli eseményei. 

Iskolai hagyományok. 

15 óra 

A munka világa 

Foglalkozások és a szükséges kompetenciák. 

Pályaválasztás, továbbtanulás vagy munkába állás.  

Önéletrajz, állásinterjú. 

10 óra 



Életmód 

Az egészséges életmód (a helyes és a helytelen táplálkozás, 

a testmozgás szerepe az egészség megőrzésében, 

testápolás). 

Gyakori betegségek, sérülések, baleset. 

Gyógykezelés (orvosnál). 

Függőségek (dohányzás, alkohol, internet, drog stb.). 

8 óra 

Szabadidő, művelődés, szórakozás 

Sportolás, kedvenc sport, iskolai sport. 

Kulturális és sportélet nálunk és a célországokban. 

10 óra 

Utazás, turizmus 

Nyaralás itthon, illetve külföldön. 

Utazási előkészületek, egy utazás megtervezése, 

megszervezése. 

Az egyéni és a társas utazás előnyei és hátrányai. 

Szálláslehetőségek (camping, ifjúsági szállás, szálloda, 

bérelt lakás vagy ház, lakáscsere stb.).  

5 óra 

Országismeret 

Lindau,vásárlási szokások a célországban,híres személyek 

 

10 óra 

Aktuális témák  9 óra 

Egyéb (prezentációk,szóbeli felelet,írásbeli 

dolgozatok,felkészülés,javítás) 

 

15 óra 

Összes óraszám: 108 óra 

 

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

idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása az új nyelven. Az 

élő idegen nyelvek tanításába a tantárgy jellegéből adódóan minden egyéb 

kulcskompetencia és a Nemzeti alaptantervben megfogalmazott nevelési cél 

beépíthető. A 10. évfolyam végére a tanulók tudása a második nyelvből is lehetővé 

teszi, hogy a körülöttük lévő világról idegen nyelven is információt szerezzenek. A 

különböző célok és tartalmak idegen nyelvi fejlesztésében segítenek eligazodni a 

témakörök táblázatában megadott kapcsolódási pontok. Ebben a képzési 

szakaszban a NAT fejlesztési területei és nevelési céljai a tanulók életéhez és 

környezetéhez kapcsolódó témák feldolgozása során valósíthatók meg. 

Tudatosítani kell, hogy a nyelvtudás kulcskompetencia, amely segítséget nyújt a 



boldoguláshoz a magánéletben és a tanulásban csakúgy, mint később a szakmai 

pályafutás során. 

 

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. Érdemes már a kezdeti időszakban 

is építeni az első idegen nyelvből szerzett ismeretekre, készségekre, stratégiákra, és 

fontos a nyelvtanulási motiváció ébren tartása is. 

 

A második idegen nyelv tanulásának célja, hogy a diákokat a négy tanév során 

alapszintű nyelvtudáshoz juttassa. A második nyelv tanulását megkönnyítheti az 

első nyelv elsajátítása során nyert tapasztalat, hiszen a célnyelvű óravezetés, a 

feladat- és szövegtípusok, munkaformák és követelmények már ismertek. A diákok 

nyelvtanulási stratégiái és önbizalma szintén támogathatják az újabb nyelv 

tanulását. Ez a korosztály látványosabb tempóban halad az előző évfolyamokon 

jellemzőnél, ezért reálisan elvárható, hogy a második idegen nyelvből a 10. tanév 

végére minden diák elérje az A1 szintet, a 12. évfolyam befejezésére pedig 

minimálisan az A2 szintet. 

 

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 tanulók motivációját növeli, ha a nyelvoktatás lehetőséget biztosít az őket 

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 és a konstruktív támogatás. Ugyancsak hathatós segítséget 

jelent a tanulók számára, ha gyakorlatot szereznek az önértékelés és a társértékelés 

módszereinek alkalmazásában, sikeres próbálkozásaik tudatosításában és hibáik 

felismerésében, azok önálló javításában. 
 

 



Témakör: Személyes vonatkozások,család 

óraszám: 8 óra 

Tanulási eredmények 

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

szakasz végére: 

• elmesél rövid, személyes történetet egyszerű nyelvi eszközökkel, önállóan, a 

cselekményt lineárisan összefűzve; 

• rövid, egyszerű, összefüggő szövegeket ír a tanult nyelvi szerkezetek 

felhasználásával az ismert szövegtípusokban, az adott tématartományban; 

• értelmez életkorának megfelelő nyelvi helyzeteket hallott szöveg alapján; 

• kommunikációt kezdeményez egyszerű hétköznapi témában, a beszélgetést 

követi, egyszerű nyelvi eszközökkel fenntartja és lezárja; 

• az életkorának megfelelő mindennapi helyzetekben a tanult nyelvi eszközökkel 

megfogalmazott kérdéseket tesz fel és válaszol a hozzá intézett kérdésekre; 

• üzeneteket ír; 

• megoszt alapvető személyes információkat magáról egyszerű nyelvi 

elemekkel; 

• kifejez tetszést, nem tetszést, akaratot, kívánságot, tudást és nem tudást, 

szándékot; 

• kifejez alapvető érzéseket, például örömöt, sajnálkozást, bánatot, 

elégedettséget, elégedetlenséget; 

• ismerős és gyakori alapvető helyzetekben, akár telefonon vagy digitális 

csatornákon is, többnyire helyesen és érthetően fejezi ki magát az ismert nyelvi 

eszközök segítségével. 

 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

• A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Bekannte, Familienmitglieder,  

• A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

unmittelbare Umgebung, Zuhause 



• A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Feste, Familienfeiern ,Lebensphase 

• A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: Hobbys, Zukunftsplӓne 

• A témakörre jellemző alapvető fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: 2-3 főbb ünnephez (pl. Weihnachten, Ostern, Geburtstag) 

kapcsolódó alapszintű kifejezés, állandósult szókapcsolat ismerete 

• Személyes környezethez tartozó egyszerű információk átadása egyszerű nyelvi 

elemekkel 

• Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók 

használata 

• Alapvető érzések begyakorolt állandósult nyelvi fordulatok segítségével 

történő átadása 

 

Tevékenységek: 

• projektmunka egyénileg (PPT)  

• családfa készítése képekkel és annak szóbeli bemutatása 

• a lakóhely és környezetének bemutatása 

• projektmunka csoportban  

• plakát készítése: mit teszünk környezetünk védelme érdekében otthon, 

az iskolában, lakóhelyünkön? 

• csoportos internetes kutatómunka: ’Családok a nagyvilágban’ képek 

gyűjtése, azok bemutatása, összehasonlítása az órán 

• ’Ezek vagyunk mi’ (kedvenc együtteseink, kedvenc tantárgyaink, 

kedvenc filmjeink, színészeink, olvasmányaink, játékaink stb.) 

• szóbeli mini-prezentációk: ‘Napirendem’; családtagjaim napirendje, 

szabadidő 

• kérdőívek megalkotása, kitöltése, illetve írásbeli/szóbeli összegzése:   

•  ‘Különóráink és hobbijaink’ (időpont, helyszín stb.) 

 

Témakör: Ember és társadalom  

óraszám: 8 óra 



Tanulási eredmények 

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

szakasz végére: 

• elmesél rövid, személyes történetet egyszerű nyelvi eszközökkel, önállóan, a 

cselekményt lineárisan összefűzve; 

• rövid, egyszerű, összefüggő szövegeket ír a tanult nyelvi szerkezetek 

felhasználásával az ismert szövegtípusokban, az adott tématartományban; 

• értelmez életkorának megfelelő nyelvi helyzeteket hallott szöveg alapján; 

• összetett írott instrukciókat értelmez; 

• kommunikációt kezdeményez egyszerű hétköznapi témában, a beszélgetést 

követi, egyszerű, nyelvi eszközökkel fenntartja és lezárja; 

• az életkorának megfelelő mindennapi helyzetekben a tanult nyelvi eszközökkel 

megfogalmazott kérdéseket tesz fel, és válaszol a hozzá intézett kérdésekre; 

• véleményét, gondolatait, érzéseit egyre magabiztosabban fejezi ki a tanult 

nyelvi eszközökkel; 

• a tanult nyelvi elemeket többnyire megfelelően használja, beszédszándékainak 

megfelelően, egyszerű spontán helyzetekben; 

• váratlan, előre nem kiszámítható eseményekre, jelenségekre és történésekre is 

reagál egyszerű célnyelvi eszközökkel, személyes vagy online interakciókban; 

• üzeneteket ír; 

• egyszerűen megfogalmazza személyes véleményét, másoktól véleményük 

kifejtését kéri, és arra reagál, elismeri vagy cáfolja mások állítását, kifejezi 

egyetértését vagy egyet nem értését; 

• kifejez tetszést, nem tetszést, akaratot, kívánságot, tudást és nem tudást, 

szándékot; 

• kifejez kérést, javaslatot, meghívást, kínálást és ezekre reagálást; 

• kifejez alapvető érzéseket, például örömöt, sajnálkozást, bánatot, 

elégedettséget, elégedetlenséget; 

• nem értés esetén a meg nem értett kulcsszavak vagy fordulatok magyarázatát 

kéri vagy visszakérdez; 



• megoszt alapvető személyes információkat magáról egyszerű nyelvi 

elemekkel; 

• ismerős és gyakori alapvető helyzetekben, akár telefonon vagy digitális 

csatornákon is, többnyire helyesen és érthetően fejezi ki magát az ismert nyelvi 

eszközök segítségével. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

• A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Bekannte, Familienmitglieder, Freunde, Verwandte 

• A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

unmittelbare und weitere Umgebung, mein Wohnort 

• A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Feste, Familienfeiern 

• A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: Hobbys, Freizeitaktivitäten, , Hausarbeiten 

• A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

größerer Familienkreis, soziale Beziehungen, positive und negative 

Charakterzüge, Mann-Frau  

• Személyes témákhoz tartozó információk átadása 

• Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók 

használata 

 

Tevékenységek: 

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

folyamatos összefüggő beszéd gyakorlására) 

• közeli és távoli rokonok, kedvenc rokonaim  

• érdekes családi történetek a múltból 

• családi ünnepek 

• szomszédi kapcsolatok 



• szóbeli mini-prezentációk: a mai és a régmúlt mindennapjainak 

összehasonlítása 

• internetes kutatómunka és csoportos projekt 

• családok a német nyelvű országokban, különbségek, hasonlóságok 

• a modern kor családtípusai 

• szerepek a családon belül 

• vitafórum: pl. tinédzserek helyzete a családban 

• prezentáció készítése: családi ünnepek a német és magyar családoknál – 

hasonlóságok és különbségek 

• közvélemény kutatás: hobbik, érdeklődési körök 

 

Témakör: Környezetünk 

óraszám: 10 óra 

Tanulási eredmények 

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

szakasz végére: 

• rövid, egyszerű, összefüggő szövegeket ír a tanult nyelvi szerkezetek 

felhasználásával az ismert szövegtípusokban, az adott tématartományban; 

• értelmez életkorának megfelelő nyelvi helyzeteket hallott szöveg alapján; 

• az életkorának megfelelő mindennapi helyzetekben a tanult nyelvi eszközökkel 

megfogalmazott kérdéseket tesz fel és válaszol a hozzá intézett kérdésekre; 

• üzeneteket ír; 

• ismerős és gyakori alapvető helyzetekben, akár telefonon vagy digitális 

csatornákon is, többnyire helyesen és érthetően fejezi ki magát az ismert nyelvi 

eszközök segítségével. 

 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

• A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Natur 



• A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Naturkatastrophen 

• A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: Umweltschutz,  

• A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Naturphänomene, Wetter, Jahreszeiten 

• Közvetlen környezethez tartozó egyszerű információk átadása egyszerű nyelvi 

elemekkel 

• Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók 

használata 

 Tevékenységek: 

• projektmunka egyénileg (prezentáció készítése képekkel és annak szóbeli 

bemutatása) 

• az árvizek pusztításai Magyarországon és a világban 

• lakóhelyem, környezetem  

• internetes kutatás – szófelhő 

• hol van a legtöbb földrengés és működő vulkán a világban? 

• az időjárás különbségei Németországban és Magyarországon 

 

 

Témakör: Az iskola  

óraszám: 15 óra 

Tanulási eredmények 

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

szakasz végére: 

• megérti a szintjének megfelelő, nonverbális vagy vizuális eszközökkel 

támogatott célnyelvi óravezetést és utasításokat, kérdéseket; 

• felkészülést követően röviden, összefüggően beszél az ajánlott adott 

tématartományhoz tartozó témákban; 

• képet jellemez röviden, ismert nyelvi fordulatok segítségével, segítő tanári 

kérdések alapján; 



• változatos, kognitív kihívást jelentő szóbeli és írásbeli feladatokat old meg 

önállóan vagy kooperatív munkaformában, a tanult nyelvi eszközökkel, szükség 

szerint tanári segítséggel; 

• értelmezi az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő, egyszerű 

hangzószövegben a tanult nyelvi elemeket; 

• alkalmazza az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő hangzó szöveget a 

változatos nyelvórai tevékenységek és a feladatmegoldás során; 

• alkalmazza az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő írott, nyomtatott 

vagy digitális alapú szöveget a változatos nyelvórai tevékenységek és 

feladatmegoldás során; 

• egyszerű mondatokat összekapcsolva mond el egymást követő eseményekből 

álló történetet, vagy leírást ad valamilyen témáról; 

• nem értés esetén a meg nem értett kulcsszavak vagy fordulatok ismétlését vagy 

betűzését kéri; 

• a tanórán bekapcsolódik az interakciót igénylő nyelvi tevékenységekbe, abban 

társaival közösen vesz részt, a begyakorolt nyelvi elemeket tanári segítséggel a 

tevékenység céljainak megfelelően alkalmazza. 

 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

• A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Angestellte in der Schule, Mitschüler 

• A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Schule 

• A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Mittel des Lernens in und außerhalb der Schule 

• A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Schulunterricht, Nachmittagsprogramme, Feste in der Schule, Schultraditionen, 

Ereignisse, Programme und Möglichkeiten  

• A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: Lernen, Gemeinschaftsprogramme, Traditionspflege  



• Részvétel tanórai nyelvi fejlesztő tevékenységekben 

• Tanult elemek felhasználása a nyelvi célok elérésére 

• Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő írott és hangzó szöveg felhasználása a 

nyelvi fejlesztő tevékenységek során 

 

Tevékenységek: 

• projektmunka: egyéni vagy csoportos 

• iskolai szokások, napirend, órarend 

• iskolai szabályok  

• iskolai öltözködés Magyarországon és a célnyelvi országokban  

• tantárgyak összehasonlítása a két országban, iskolai időbeosztás 

összehasonlítása, tanórán kívüli tevékenységek összehasonlítása 

• kérdőív készítése  

• kedvenc tantárgyak, ki miben érzi jónak / kevésbé jónak magát – 

szóbeli összesítés 

• kutatómunka: szótanulási stratégiák – a különböző módszerek bemutatása 

• csoportos feladat  

• szókártyákból mondatalkotás – melyik csoport tudja az összes 

kártyáját felhasználni? 

•  

 

 

Témakör: A munka világa  

óraszám: 10 óra 

Tanulási eredmények 

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

szakasz végére: 

• megérti a szintjének megfelelő, nonverbális vagy vizuális eszközökkel 

támogatott célnyelvi óravezetést és utasításokat, kérdéseket; 

• felkészülést követően röviden, összefüggően beszél az ajánlott adott 

tématartományhoz tartozó témákban; 



• képet jellemez röviden, ismert nyelvi fordulatok segítségével, segítő tanári 

kérdések alapján; 

• változatos, kognitív kihívást jelentő szóbeli és írásbeli feladatokat old meg 

önállóan vagy kooperatív munkaformában, a tanult nyelvi eszközökkel, szükség 

szerint tanári segítséggel; 

• értelmezi az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő, egyszerű 

hangzószövegben a tanult nyelvi elemeket; 

• alkalmazza az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő hangzó szöveget a 

változatos nyelvórai tevékenységek és a feladatmegoldás során; 

• alkalmazza az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő írott, nyomtatott 

vagy digitális alapú szöveget a változatos nyelvórai tevékenységek és 

feladatmegoldás során; 

• egyszerű mondatokat összekapcsolva mond el egymást követő eseményekből 

álló történetet, vagy leírást ad valamilyen témáról; 

• nem értés esetén a meg nem értett kulcsszavak vagy fordulatok ismétlését vagy 

betűzését kéri; 

• a tanórán bekapcsolódik az interakciót igénylő nyelvi tevékenységekbe, abban 

társaival közösen vesz részt, a begyakorolt nyelvi elemeket tanári segítséggel a 

tevékenység céljainak megfelelően alkalmazza. 

 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

• A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Angestellte auf dem Arbeitsplatz,Kollegen 

• A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Arbeitsplatz 

• A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Gegenstӓnde 

• A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Job,Berufsnamen,Lebenslauf, Karriere 

• A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete  



• Részvétel tanórai nyelvi fejlesztő tevékenységekben 

• Tanult elemek felhasználása a nyelvi célok elérésére 

• Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő írott és hangzó szöveg felhasználása a 

nyelvi fejlesztő tevékenységek során 

 

Tevékenységek: 

• projektmunka: egyéni vagy csoportos 

• szokások, napirend, munkahelyi szabályok  

• munkahelyi öltözködés Magyarországon és a célnyelvi országokban  

• foglalkozások, munkakörök összehasonlítása a két országban 

időbeosztás összehasonlítása, munkahelyen kívüli tevékenységek 

összehasonlítása 

• kérdőív készítése  

• , ki miben érzi jónak / kevésbé jónak magát – szóbeli összesítés 

• kutatómunka: szótanulási stratégiák – a különböző módszerek bemutatása 

• csoportos feladat  

• Milyen  az ideális főnök/munkavállaló? 

•  

 

Témakör: Életmód  

óraszám: 8 óra 

Tanulási eredmények 

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

szakasz végére: 

•  elmesél rövid, személyes történetet egyszerű nyelvi eszközökkel, önállóan, a 

cselekményt lineárisan összefűzve; 

• rövid, egyszerű, összefüggő szövegeket ír a tanult nyelvi szerkezetek 

felhasználásával az ismert szövegtípusokban, az adott tématartományban; 

• értelmez életkorának megfelelő nyelvi helyzeteket hallott szöveg alapján; 

• összetett írott instrukciókat értelmez; 



• kommunikációt kezdeményez egyszerű hétköznapi témában, a beszélgetést 

követi, egyszerű, nyelvi eszközökkel fenntartja és lezárja; 

• az életkorának megfelelő mindennapi helyzetekben a tanult nyelvi eszközökkel 

megfogalmazott kérdéseket tesz fel, és válaszol a hozzá intézett kérdésekre; 

• véleményét, gondolatait, érzéseit egyre magabiztosabban fejezi ki a tanult 

nyelvi eszközökkel; 

• a tanult nyelvi elemeket többnyire megfelelően használja, beszédszándékainak 

megfelelően, egyszerű spontán helyzetekben; 

• váratlan, előre nem kiszámítható eseményekre, jelenségekre és történésekre is 

reagál egyszerű célnyelvi eszközökkel, személyes vagy online interakciókban; 

• üzeneteket ír; 

• egyszerűen megfogalmazza személyes véleményét, másoktól véleményük 

kifejtését kéri, és arra reagál, elismeri vagy cáfolja mások állítását, kifejezi 

egyetértését vagy egyet nem értését; 

• kifejez tetszést, nem tetszést, akaratot, kívánságot, tudást és nem tudást, 

szándékot; 

• kifejez kérést, javaslatot, meghívást, kínálást és ezekre reagálást; 

• kifejez alapvető érzéseket, például örömöt, sajnálkozást, bánatot, 

elégedettséget, elégedetlenséget; 

• nem értés esetén a meg nem értett kulcsszavak vagy fordulatok magyarázatát 

kéri vagy visszakérdez; 

• megoszt alapvető személyes információkat magáról egyszerű nyelvi 

elemekkel; 

• ismerős és gyakori alapvető helyzetekben, akár telefonon vagy digitális 

csatornákon is, többnyire helyesen és érthetően fejezi ki magát az ismert nyelvi 

eszközök segítségével. 



 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

• A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Bekannte, Familienmitglieder, Freunde, Verwandte.Angestellte in den 

Gesunheitsinstitutionen 

• A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

unmittelbare und weitere Umgebung, mein Wohnort, Krankenhaus, 

• A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Operation,Untersuchung,beim Arzt 

• A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven:, gesunde Ernährung, zum Arzt gehen, Sport 

• A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:, 

häufige Krankheiten, positive und negative Charakterzüge 

• Személyes témákhoz tartozó információk átadása 

• Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók 

használata 

Tevékenységek: 

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

folyamatos összefüggő beszéd gyakorlására) 

• szóbeli mini-prezentációk: a mai és a régmúlt mindennapjainak 

összehasonlítása 

• projektmunka csoportban 

• internetes kutatómunka és csoportos projekt 

• családok a német nyelvű országokban, különbségek, hasonlóságok 

• betegségek-gyógymódok ,egészséges életmód,megelőzés 

• szerepek a családon belül 

• szerepjáték: pl. az orvosnál 

• közvélemény kutatás: hobbik, érdeklődési körök, sport 

 



 

Témakör: Szabadidő,művelődés,szórakozás 

óraszám: 10 óra 

Tanulási eredmények 

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

szakasz végére:  

• hallgat az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket elektronikus, 

digitális csatornákon, tanórán kívül is, szórakozásra vagy ismeretszerzésre; 

• a nyomtatott vagy digitális alapú írott szöveget felhasználja szórakozásra és 

ismeretszerzésre; 

• találkozik életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi szórakoztató 

tartalmakkal; 

• felhasználja a célnyelvet szórakozásra és játékos nyelvtanulásra. 

 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

• Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmak 

megismerése 

• Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő német nyelvű akár irodalmi szövegek, 

filmek felhasználása szórakozás és játékos nyelvtanulás céljára 

• A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Hobbys, Freizeit, Sport 

• Célnyelvi társasjátékok készítése és használata 

 

Tevékenységek 

• egyéni projektmunkák és bemutatók  

• saját szórakozási szokások  

• kedvenc kulturális élmények 

• sportolási lehetőségek iskolában és iskolán kívül 

• versenysport előnyei hátrányai 



• extrémsportok 

• felmérés készítése és kiértékelése: szórakozási szokások az osztályon belül – 

melyik a legkedveltebb? 

• olimpia 

• e-mailezés németül  

• csoportchat: közös online csoport létrehozása, használata - vélemények, rövid 

blogok írása 

• kell-e a mindennapos testnevelés? 

 

 

Témakör: Utazás,turizmus 

óraszám: 5 óra 

Tanulási eredmények 

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

szakasz végére: 

• értelmez életkorának megfelelő nyelvi helyzeteket hallott szöveg alapján; 

• az életkorának megfelelő mindennapi helyzetekben a tanult nyelvi eszközökkel 

megfogalmazott kérdéseket tesz fel és válaszol a hozzá intézett kérdésekre; 

• papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan 

vagy kooperatív munkaformában. 

 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

• A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Touristen 

• A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Reiseziele, Sehenswürdigkeiten,Hotel, Camping, Jugendherberge 

• A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Denkmäler, Reisedokumente, Verkehrsmittel 

• Az utazás és turizmus tématartományhoz tartozó egyszerű információk átadása 



• Interakció az utazás és turizmus tématartományban 

 

Tevékenységek: 

• projektmunka egyénileg (prezentáció készítése képekkel és annak szóbeli 

bemutatása) 

• Németország látnivalói, nevezetességei  

• Magyarország híres látnivalói 

• Lakóhelyem nevezetességei 

• ’Álomutazásom’ 

• projektmunka csoportosan 

• egy osztálykirándulás megtervezése 

• fontos turisztikai hazai és német események (pl. fesztiválok, 

sportesemények, kiállítások) 

• internetes kutatómunka 

• útvonalterv Németországba, milyen országokon, városokon kell 

átutazni? 

 

 

Témakör: Országismeret 

óraszám:10 óra 

Tanulási eredmények 

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

szakasz végére: 

• találkozik célnyelvi országismereti tartalmakkal; 

• megismeri a célnyelvi országok jellemzőit és kulturális sajátosságait; 

• a célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemeket használja. 

 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

• Főbb célnyelvi kulturális szokások, jellemzők ismerete, összehasonlítása 

alapvető hazai szokásainkkal 

• Célnyelvi országok főbb országismereti jellemzőinek ismerete 

• Hazánk főbb országismereti jellemzőinek ismerete célnyelven 



• A célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó alapvető tanult nyelvi elemek alkalmazása 

 

Tevékenységek 

• Németország megismerése hagyományos és digitális kutatómunka, majd 

órai kiselőadások formájában az alábbi témakörök mentén: 

• a német iskolák jellemzői, napirend 

• tipikus német ház, lakás 

• mindennapi szokások 

• családon belüli szerepek és feladatmegosztás 

• ünnepek a családban 

• viselkedésbeli különbségek (pl. üdvözlés) 

• állattartási szokások, kedvenc állatok 

• német nyaralási szokások 

• német időjárás 

• Németország tájegységei, országrészei 

• német étkezési szokások, tipikus ételek 

• híres helyek a közvetlen lakókörnyezetben 

• projektmunka csoportban (plakát készítése): hazánk és Németország 

összehasonlítása –hasonlóságok, különbségek bemutatása (kultúra, étkezés, 

hagyományok, időjárás, ruházat, történelem stb.) 

• rövid dokumentumfilmek megtekintése, elemzése Németországról  

• jellegzetes német ünnepek megszervezése az osztályban/iskolában (pl: 

Martinstag) 

 

 

Témakör: Aktuális témák 

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; 



• találkozik a célnyelvi, életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és 

nemzetközi legfőbb hírekkel, eseményekkel. 

 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

• Életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírekre 

és eseményekre vonatkozó alapvető szókincs megértése és használata 

célnyelven a megismert témák alapján 

Tevékenységek 

• projektmunka  

• aktuális hírek feldolgozása vizuális eszközökkel  

• képaláírások megfogalmazása  

• időjárás-jelentés készítése 

• egy izgalmas sportesemény megtekintése a német nyelvű híradóban (pl. úszó 

VB) 

• szógyűjtés az esemény témájával kapcsolatban 

• lenémított film tanulói kommentárral 

• szerepjáték  

• interjú készítése egy, a hírekben aktuálisan szereplő híres emberrel 

• csoportos interjú: aktuális téma feldolgozásához, vélemények kifejezése 

irányított kérdések segítségével 

 

 

Témakör: Egyéb (prezentációk,szóbeli felelet,írásbeli 

dolgozatok,felkészülés,javítás) 

óraszám:15 óra 

 

Fogalmak 

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. 

 múltidejűség Präteritum (csak: 

haben, sein) 

 

Er hatte ein 

Fahrrad. 

Ich war schon in 

England. 

 jövőidejűség Futur (mit 

Präsens) 

Ich bleibe morgen 

zu Hause. 

Birtoklás 

kifejezése 

   

  haben 

 

Ich habe einen 

Bruder.  

  Possessivpronomen Das ist meine 

Familie. 

Térbeli 

viszonyok 

   

 irányok, 

helymeghatározás  

 hier, dort, links, 

rechts 

oben, unten, 

hinten… 

Mein Schreibtisch 

steht links. 

Időbeli 

viszonyok 

   

 gyakoriság Wie oft? 

selten, manchmal, 

oft, immer, nie 

Ich spiele oft mit 

Peter. 

 időpont in, um, am, wann? im Winter, um 8 

Uhr, am Freitag 

Mennyiségi 

viszonyok 

   

 számok  eins, zwei 



 határozott 

mennyiség 

 eine Portion 

Pommes 

 határozatlan 

mennyiség 

alles, viel, wenig, 

nichts 

Ich lerne viel, und 

ich habe wenig Zeit. 

Minőségi 

viszonyok 

   

  Wie? Ich bin zufrieden. 

Das finde ich prima. 

Modalitás  möchte Ich möchte ein Eis. 

 felszólítás  Komm morgen 

wieder! Spielt 

Tennis! 

Esetviszonyok névszók a 

mondatban 

Nominativ, 

Akkusativ 

Er zeichnet Bilder. 

Grete fragt uns, 

nicht ihn. 

Szövegösszetartó 

eszközök 

kötőszók 

névmások 

 

 

 

 

und/oder/aber/denn 

das 

ich, mich, mein 

dieser 

man 

 

 

Kommunikációs eszközök: 

 

1.Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok: 

• köszönés, elköszönés, 

• köszönet és arra reagálás, 

• bemutatkozás, megszólítás 

• érdeklődés hogylét iránt és arra reagálás, 

• bocsánatkérés és arra reagálás, 

• gratuláció, jókívánságok és arra reagálás. 

 

2.Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs 

eszközök: 

• véleménykérés és arra reagálás 



• valaki igazának az elismerése és el nem ismerése  

• egyetértés, egyet nem értés, 

• tetszés, nem tetszés. 

 

3.Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs eszközök: 

• dolgok, személyek megnevezése, leírása, 

• információkérés, információadás, 

• igenlő vagy nemleges válasz, 

• tudás, nem tudás. 

 

4.A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs eszközök: 

• kérés, 

• javaslat és arra reagálás, 

• meghívás és arra reagálás, 

• kínálás és arra reagálás. 

 

5.Interakcióban jellemző kommunikációs eszközök: 

• visszakérdezés, 

• nem értés, 

• betűzés kérése, betűzés. 

 

 

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 illetve  fontos információt megérteni.  

Köznyelvi szövegben specifikus információt azonosítani. Köznyelvi beszélgetés 

vagy monologikus szöveg lényeges pontjait megérteni. 

 

Beszédkészség: 

A tanuló legyen képes árnyaltabban megfogalmazott kérdésekre összetettebb 

struktúrákban rendezett válaszokat adni. Választékos mondatokban közléseket 

megfogalmazni, kérdéseket feltenni, eseményeket elmesélni, érzelmeket kifejezni. 

Megértési ill. kifejezési problémák esetén segítséget kérni. Beszélgetésben részt 

venni, társalgásba bekapcsolódni, álláspontot véleményt kifejteni. 

 

Olvasott szöveg értése: 



A tanuló legyen képes köznyelven megírt szöveget elolvasni. És lényeges 

információt a lényegtelentől megkülönböztetni. Ismertnyelvi elemek segítségével 

köznyelvi szövegben ismeretlen nyelvi elemek jelentését kikövetkeztetni. És fontos 

információt megtalálni.  

Köznyelvi szövegben specifikus információt azonosítani. Köznyelven megírt 

szöveg felépítését megérteni. Egyszerű vagy egyszerűsített publicisztikai vagy 

irodalmi szöveg lényeges pontjait megérteni. 

 

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 

bekezdésbe rendezett szövegben megfogalmazni. 

Különböző szövegfajtákkal létrehozni, változatos közlésformákat használni. 

 

 

Értékelés: érdemjeggyel 


