
Tantárgy: Német 2. nyelv 

 

Évfolyam: 12. 

 

 

Időkeret: 3 óra/hét 96 óra/év 

 

 

Témakörök óraszámai: 

Témakör neve Javasolt 

óraszám 

Személyes vonatkozások, család  

A tanuló személye, életrajza, életének fontos állomásai.  

Személyes tervek.álmok,vágyak 

Családi élet, családi kapcsolatok. 

A családi élet mindennapjai, otthoni teendők. 

6 óra 

Ember és társadalom  

Emberek külső és belső jellemzése. 

Ünnepek, családi ünnepek. 

Társadalmi szokások nálunk és a célországokban. 

6 óra 

Környezetünk 

A lakóhely nevezetességei, szolgáltatások, szórakozási 

lehetőségek. 

Környezetvédelem 

15 óra 

Az iskola 

A nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe, fontossága. 

Az iskolai élet tanuláson kívüli eseményei. 

10 óra 

A munka világa 

Diákmunka, nyári munkavállalás. 
5 óra 

Életmód 

Életünk és a stressz. 

Életmód nálunk és a célországokban. 

8 óra 



Szabadidő, művelődés, szórakozás 

Szabadidős elfoglaltságok, hobbik. 

Színház, mozi, koncert, kiállítás stb. 

Sportolás, kedvenc sport, iskolai sport. 

Olvasás, rádió, tévé, számítógép, internet. 

Kulturális és sportélet nálunk és a célországokban. 

10 óra 

Utazás, turizmus 

Turisztikai célpontok. 

Magyarország,Visegrád 

5 óra 

Tudomány és technika 

Az internet szerepe a magánéletben, a tanulásban és a 

munkában. 

5 óra 

Országismeret  

Németország és a németek 

Tipikus német és magyar szokások 

10 óra 

Felkészülés az érettségire 16 óra 

Összes óraszám: 96 óra 

 

 

A nevelési célok közül ezen a szinten is kiemelt fontosságú a tanulás tanítása, 

mivel a tanulóknak a 12. évfolyam végére olyan tanulási képességekkel kell 

rendelkezniük, amelyek lehetővé teszik nyelvtudásuk önálló fenntartását és 

továbbfejlesztését további tanulmányaik vagy munkájuk során, valamint egész 

életükön át. 

A második idegen nyelvből a középiskola 12. évfolyamának végére a tanulóknak el 

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

évfolyamon – különösen emelt szintű képzés vagy egyéni ambíciók, tehetséges 

tanulók esetén – lehetőséget kell biztosítani arra is, hogy a tanulók megismerjék a 

nyelvi érettségi felépítését, követelményeit, és elsajátítsák az ezeknek megfelelő 

stratégiákat; megismerjék az érettségi során használt értékelési szempontokat, és 

alkalmazni tudják azokat önértékelésük során; illetve gyakorlatot szerezzenek az 

érettségi vizsga feladatainak megoldásában is. 

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

tantárgyi tartalmak célnyelvi feldolgozására és az infokommunikációs technológiák 

használatára. 



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

kilépés előtti utolsó tanév. A nyelvoktatásban is hangsúlyt kell kapnia az ezekre 

történő felkészítésnek, a szükséges készségek fejlesztésének. A tanulók jövőjét 

érintő fontos döntésekben a nyelvtanár is sokat segíthet, például a feldolgozott 

témák megfelelő kiválasztásával és az ok-okozati viszonyokat, követelményeket 

feltáró feladatokkal. 

 

Témakör: Személyes vonatkozások, család 

óraszám: 6 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 tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven  

• 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 

• 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 

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

összehasonlítása 

• projektmunka csoportban: város tervezése helyszínek megnevezésével 

• internetes kutatómunka és csoportos projekt 

• családok a német nyelvű országokban, különbségek, hasonlóságok 

• a modern kor családtípusai 

• szerepek a családon belül 

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

hasonlóságok és különbségek 

• közvélemény kutatás: hobbik, érdeklődési körök 

 

Témakör: Ember és társadalom  

óraszám: 6 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, Schul- und 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 

• 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 

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

összehasonlítása 

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

hasonlóságok és különbségek 

• közvélemény kutatás: hobbik, érdeklődési körök 

 

Témakör: Környezetünk 



óraszám: 15 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; 

• 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; 

• megoszt alapvető személyes információkat környezetéről 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 helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Natur, Zuhause, Städte, auf dem Lande 

• A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Naturkatastrophen 

• A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: Umweltschutz, , Bodenschätze schützen 

• A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Naturphänomene, Wetter und Klima, Jahreszeiten 

• Környezethez tartozó információk átadása 



• Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók 

használata 

 

Tevékenységek 

• internetes kutatás  

• veszélyeztetett állatok 

• kihaló növényfajok 

• nemzeti parkok a célnyelvi országokban és Magyarországon 

• a tengerek szennyezése - műanyagszigetek a tengerben 

• kiselőadás készítése  

• veszélyben a Földünk 

• a klímaváltozás jelenlegi és lehetséges hatásai 

• 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: 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; 

• aktívan részt vesz az életkorának és érdeklődésének megfelelő ifjúsági 

irodalmi alkotások közös előadásában; 

• egyre magabiztosabban kapcsolódik be történetek kreatív alakításába, 

átfogalmazásába; 



• felkészülést követően röviden, összefüggően beszél az 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; 

• egyénileg vagy társaival együttműködve, szóban, részben szóban vagy írásban 

projektmunkát, kiselőadást készít, s ezeket IKT-eszközök segítségével is meg 

tudja valósítani; 

• a főbb szövegtípusok jellegzetességeit követi; 

• 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; 

• felismeri a főbb, életkorának megfelelő hangzó szövegtípusokat; 

• megkülönbözteti a főbb, életkorának megfelelő írott szövegtípusokat; 

• összetett írott instrukciókat értelmez; 

• véleményét írásban, egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazza, és arról 

írásban interakciót folytat; 

• néhány szóból vagy mondatból álló jegyzetet készít írott szöveg alapján; 

• egyszerű mondatokat összekapcsolva mond el egymást követő eseményekből 

álló történetet, vagy leírást ad valamilyen témáról; 

• összekapcsolja az ismert nyelvi elemeket egyszerű kötőszavakkal (például: és, 

de, vagy); 

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

kéri vagy visszakérdez; 



• alkalmazza az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő írott, nyomtatott 

vagy digitális alapú szöveget a változatos nyelvórai tevékenységek és 

feladatmegoldás során; 

• részt vesz szövegértést igénylő nyelvórai tevékenységekben; 

• részt vesz szövegalkotást igénylő nyelvórai tevékenységekben; 

• a tanórán bekapcsolódik az interakciót igénylő nyelvi tevékenységekbe, abban 

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

feladat céljainak megfelelően alkalmazza. 

 

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: 

Schulunterricht, Nachmittagsprogramme, 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, Sprachkönnen und Sprachkenntnisse 

• 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: 

• egyéni kutatás és képes beszámoló 

• a magyarországi és a németországi iskolarendszer összehasonlítása 

• csoportmunka / projekt:  

• ’Az ideális nyelvtanulás jellemzői 

• internetes kutatómunka: képes beszámolók - érdekes iskolák a világ 

különböző részeiben 

• vitafórum 

• nyelvtanulás céljai,lehetőségek 

• miért kell nyelvet tanulni? 

 

 

Témakör:  A 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 résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: Berufe, Arbeitgeber, Arbeitnehmer, Kollegen 

• A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: Arbeitsplätze, Büros  

• A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Gegenstände in unterschiedlichen Berufen  

• 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, , Teamarbeit, individuelle Aufgaben,  

• 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 

• nyári munka 

• vitafórum 

• nyári munka vagy a jól megérdemelt pihenés? 

• csak az egyetem lehet a cél? 

• hazai vagy külföldi munkavállalás?  

 

 

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 



• A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

unmittelbare und weitere Umgebung, mein Wohnort 

• A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: Hobbys, Freizeitaktivitäten, gesunde Ernährung, zum Arzt gehen, 

Hausarbeiten 

• A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

größerer Familienkreis, soziale Beziehungen, häufige Krankheiten, positive und  

• 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 

• projektmunka csoportban: város tervezése helyszínek megnevezésével 

• 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 

• szerepjáték: pl. az orvosnál 



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

hasonlóságok és különbségek 

• közvélemény kutatás: 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 a nem kizárólag ismert nyelvi elemeket tartalmazó, élőszóban vagy 

digitális felületen elhangzó rövid szöveg tartalmát; 

• értelmezi az életkorának megfelelő, élőszóban vagy digitális felületen elhangzó 

szövegekben a beszélők gondolatmenetét; 

• hallgat az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket elektronikus, 

digitális csatornákon, tanórán kívül is, szórakozásra vagy ismeretszerzésre; 

• értelmezi az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi 

szituációkhoz kapcsolódó, írott szövegekben megjelenő információkat; 

• megérti a nem kizárólag ismert nyelvi elemeket tartalmazó rövid írott szöveg 

tartalmát; 

• információt cserél, információt kér, információt ad. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

• A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Angestellte in sozialen Institutionen und im Dienstleistungssektor  

• A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

kulturelle und öffentliche Institutionen, Dienstleistungen, Restaurants, Hotels, 

berühmte Orte und Sehenswürdigkeiten im In- und Ausland, Leben in der Stadt 

und auf dem Land 

• A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Eintrittskarten, Unterlagen, Prospekte 



• A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

kulturelle Ereignisse, Unterhaltungsmöglichkeiten  

• A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: Verwaltung, Dienstleistungen, Wegbeschreibung, Auskunft geben, 

Vorstellung von Sehenswürdigkeiten  

• A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Hobbys, Freizeit, Kultur, Sport, Lesen, Filme, Unterhaltung 

• A közéleti tématartományhoz tartozó egyszerű információk értelmezése és 

átadása 

 

Tevékenységek: 

• projektmunka, egyéni bemutatók 

• mi szórakoztatta nagyszüleinket/szüleinket?  

• mi szórakoztat minket? 

• vitakészség fejlesztése 

• vidéki-városi élet előnyei és hátrányai 

• ’mozik’ – kellenek még? 

• klasszikus zene = a régmúlt pop zenéje? 

• íráskészség fejlesztése  

• brossúrák, adatlapok kitöltése 

• film/könyv - ajánló brossúra készítése 

 

Témakör:  Utazás,turizmus  

óraszám: 5 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 egyszerű, az adott tématartományhoz kapcsolódó 

összefüggő szövegeket, és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 

• 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: 

Touristen und Reiseleiter 

• A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Unterkunftsmöglichkeiten, Reiseziele, Sehenswürdigkeiten, 

Touristenattraktionen 

• A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Denkmäler, Ausstellungen, Reisedokumente, Verkehrsmittel, Gegenstände 

beim Reisen, Unterlagen, Prospekte 

• A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete 

célnyelven: Vorbereitung und Planung einer Reise, Stadtrundfahrt 

• A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Einzelreise und Gruppenreise, kulturelle Unterschiede 

• Az utazás és turizmus tématartományhoz tartozó egyszerű információk átadása 

• Interakció az utazás és turizmus tématartományban 

Tevékenységek. 

• projektmunka egyénileg, párban vagy csoportban  

• híres helyek, épületek bemutatása a célnyelvi országokban 

• híres helyek, épületek bemutatása Magyarországon,Visegrád-Budapest 

• lakóhelyünk turisztikai nevezetességeinek bemutatása célnyelven  

• internetes kutatás 

• érdekes, szokatlan szállások 

• különleges utazási lehetőségek, járművek a nagyvilágban 



• játék: Találd ki, melyik nevezetességről beszélek(Magyarországon, 

Budapesten) 

• felmérés készítése az osztályban 

• ki melyik várost szeretné megismerni Magyarországon és 

Németországban, melyik a legnépszerűbb célpont? 

 

 

Témakör:  Tudomány,technika,kommunikáció 

óraszám: 5 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; 

• egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos 

kiselőadást tart önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést 

követően; 

• az adott tématartományban értelmez nyelvi szintjének megfelelő hallott és írott 

célnyelvi szövegeket kevésbé ismert témákban és szövegtípusokban is; 

• az adott tématartományban szóban és írásban létrehoz szövegeket különböző 

szövegtípusokban. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

• A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Geräte für Alltagsmenschen, Handy, Computer, Internet 

• A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete 

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

• A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Internet, soziale Netzwerke 

• Egyszerű információ átadása a tudomány és technika tématartományban 

 



Tevékenységek: 

• projektmunka (csoportban): Milyen technikai újítások fogják segíteni a 

jövőben… 

• a közlekedést? 

• a házimunkát?  

• az oktatást? 

• a kommunikációt? 

• internetes kutatómunka és prezentáció 

• a világ legfontosabb találmányai 

• a kommunikáció fejlődése az utóbbi 20 évben 

• a tudományos élet „fáklyavivői” a történelem folyamán  

• vitafórum  

• az internet jövője 

• mire jó a virtuális valóság?  

• haladás-e minden változás? 

• közösségi oldalak előnyei és hátrányai 

 

 

 

Témakör:  Országismeret 

óraszám: 10 óra 



Tanulási eredmények 

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

szakasz végére:  

• célnyelvi kommunikációjába beépíti a tanult interkulturális ismereteket; 

• találkozik célnyelvi országismereti tartalmakkal; 

• megismerkedik hazai idevágó legfőbb országismereti és történelmi 

eseményekkel a célnyelven; 

• megismeri a célnyelvi országok jellemzőit és kulturális sajátosságait; 

• a célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemeket használja. 

 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

• Célnyelvi és hazai kulturális szokások, jellemzők ismerete 

• Célnyelvi országok országismereti jellemzőinek ismerete 

• Főbb hazai országismereti jellemzők ismerete célnyelven 

• Legfontosabb hazai látnivalók, országismereti jellemzők bemutatása 

célnyelven 

• A célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemek alkalmazása 

 

Tevékenységek: 

• projektmunka 

• a hagyományok ápolása Magyarországon és Németországban 

• a falvak szerepe manapság a két országban 

• játék 

• leírás készítése/receptek – magyar vagy német specialitás? 

• kvíz különböző országok étkezési szokásairól 

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

újságba 

• vitafórum 



• milyen kulturális meglepetés érhet a célnyelvi országban? 

 

Témakör:  Felkészülés az érettségire  

óraszám: 16 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 



  

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 

vor. 

 múltidejűség Präteritum 

Perfekt 

Er machte einen 

Fehler. Ich ging in 

die Schule. 

Ich habe ein Eis 

gegessen. 

 jövőidejűség Futur  Ich werde dieses 

Jahr nach Spanien 

fahren.  

  sich-Verben Ich freue mich. 

Birtoklás 

kifejezése 

   

  haben Ich habe einen 

Bruder.  

  Possessivpronomen Das ist meine 

Familie. 

  gehören + D. Dieses Fahrrad 

gehört mir. 

Térbeli 

viszonyok 

   



 irányok, 

helymeghatározás  

 hier, dort, links, 

rechts 

oben, unten, 

hinten… 

Mein Schreibtisch 

steht links. 

  in, auf, vor, hinter, 

neben (A/D) 

Ich lege das Heft 

auf den Tisch. 

Er steht neben dem 

Bett. 

Időbeli 

viszonyok 

   

 gyakoriság Wie oft? 

selten, manchmal, 

oft, immer, nie 

einmal, zweimal 

monatlich, 

wöchentlich 

Ich spiele oft mit 

Peter. 

 

Ich mache 

Gymnastik zweimal 

am Tag. 

Ich gehe 

wöchentlich 

zweimal 

schwimmen. 

 időpont in, um, am, wann? 

jeder, dieser, voriger  

gegen 

im Winter, um 8 

Uhr, am Freitag 

Vorigen Freitag 

fuhren wir nach 

Berlin. 

Er wird gegen acht 

nach Hause 

kommen. 

Mennyiségi 

viszonyok 

   

 számok  eins, zwei 



 határozott 

mennyiség 

 eine Portion 

Pommes 

 határozatlan 

mennyiség 

alles, viel, wenig, 

nichts 

viele, wenige 

Ich lerne viel, und 

ich habe wenig 

Zeit. 

Viele meinen, es 

stimmt nicht! 

 sorszámok erst, viert Der vierte auf dem 

Foto bin ich. 

Minőségi 

viszonyok 

   

  Wie? Ich bin zufrieden. 

Das finde ich 

prima. 

  Was für ein? 

Welcher? 

(Adjektivdeklination) 

Das ist eine leichte 

Aufgabe. 

Ich finde den roten 

Rock modisch. 

Modalitás  möchte 

können, wollen 

Ich möchte ein Eis. 

Er kann nicht 

schwimmen. 

Ich will nach 

Hause. 

 felszólítás  Komm morgen 

wieder! Spielt 

Tennis! 

Nehmen Sie bitte 

Platz!  Gehen wir 

jetzt! 



Esetviszonyok  Nominativ, 

Akkusativ 

Dativ, Genitiv 

Er zeichnet Bilder. 

Grete fragt uns, 

nicht ihn. 

Er gibt seinem 

Freund die Hand.  

Die Tür des 

Zimmers führt in 

den Garten. 

Szövegösszetartó 

eszközök 

kötőszók 

névmások 

 

 

 

 

und/oder/aber/denn 

das 

ich, mich, mein, 

mir, dir  

dieser 

man 

 

 

Kommunikációs eszközök: 

 

1.Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs eszközök: 

• megszólítás, 

• köszönés, elköszönés, 

• köszönet és arra reagálás, 

• bemutatás, bemutatkozás, 

• érdeklődés hogylét iránt és arra reagálás, 

• engedélykérés és arra reagálás, 

• bocsánatkérés és arra reagálás, 

• gratuláció, jókívánságok és arra reagálás, 

• személyes levélben megszólítás, és elbúcsúzás. 

 

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, 

• akarat, kívánság, képesség. 



 

3.Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs eszközök: 

• dolgok, személyek megnevezése, leírása, 

• események 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, ismétléskérés, 

• 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.  

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 lényeges 

információt a lényegtelentő megkülönböztetni. Ismert nyelvi elemek segítségével 

köznyelvi szövegben ismeretlen nyelvi elemek jelentését kikövetkeztetni és  

információt megtalálni. 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



 

 


