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Tantárgy: Német nyelv 

 

 

 

Időkeret: 3 óra/hét 108 óra/év 

 

 

Témakörök óraszámai: 

Témakör neve Javasolt óraszám 

Themen und Situationen im persönlichen Bereich und im Bereich der 

unmittelbaren Umgebung und Umwelt 
30 

Themen und Situationen im Bereich des öffentlichen Lebens 9 

Themen und Situationen im Bereich des Klassenraums 12 

Fächerübergreifende Themen und Situationen 8 

Bezüge zur Zielsprache und zum Sprachenlernen 8 

Interkulturelle und landeskundliche Themen 13 

Aktuelle Themen 6 

Unterhaltung 12 

Wissenserwerb, Wissensvermittlung 10 

Összes óraszám: 108 

 

TÉMAKÖR: Themen und Situationen im persönlichen Bereich und im Bereich der unmittelbaren 

Umgebung und Umwelt 

ÓRASZÁM: 30 

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; 

– összetett írott instrukciókat értelmez; 

– kommunikációt kezdeményez egyszerű hétköznapi témában, a beszélgetést követi, egyszerű, 

nyelvi eszközökkel fenntartja és lezárja; 

– véleményét, gondolatait, érzéseit egyre magabiztosabban fejezi ki a tanult nyelvi eszközökkel; 

– váratlan, előre nem kiszámítható eseményekre, jelenségekre és történésekre is reagál 

egyszerű célnyelvi eszközökkel, személyes vagy online interakciókban; 

– egyszerűen megfogalmazza személyes véleményét, másoktól véleményük kifejtését kéri, és 

arra reagál, elismeri vagy cáfolja mások állítását, kifejezi egyetértését vagy egyet nem értését; 

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

Évfolyam: 8. 
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– kifejez alapvető érzéseket, például örömöt, sajnálkozást, bánatot, elégedettséget, 

elégedetlenséget; 

– nem értés esetén a meg nem értett kulcsszavak vagy fordulatok magyarázatát kéri vagy 

visszakérdez; 

– 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 fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: soziale 

Beziehungen 

– A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Tiere, Pflanzen 

– A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Umwelt 

– A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Naturschutz, 

Tierschutz, Haustiere halten 

– A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Naturphänomene, 

Erhaltung der Natur, Nachhaltigkeit 

– Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók használata 

 

TEVÉKENYSÉGEK 

 

− internetes kutatás: Meddig élnek a különböző állatok? 

− levélírás egy kellemes/kellemetlen élményről 

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

• környezetvédelem szűkebb környezetben 

− internetes kutatás: környezetszennyezési problémák, időjárás okozta katasztrófák 

− projektmunka csoportban:  

• plakát készítése: Mit teszünk környezetünk védelme érdekében lakóhelyünkön, 

otthonunkban, az iskolában, az utcán? 

 

 

TÉMAKÖR: Themen und Situationen im Bereich des öffentlichen Lebens 

ÓRASZÁM: 9 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
– 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; 

 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

– A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: kulturelle 

Ereignisse, Unterhaltungsmöglichkeiten, Verwaltung, Wegbeschreibung, Auskunft geben. 
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– A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Verwaltung, 

Dienstleistungen in Anspruch nehmen, Wegbeschreibung, Auskunft geben, Vorstellung von 

Sehenswürdigkeiten  

– A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Hobbys, Freizeit, 

Kultur, Unterhaltung, Dienstleistungen, Tourismus im In- und Ausland 

– A közéleti tématartományhoz tartozó egyszerű információk értelmezése és átadása 

 

TEVÉKENYSÉGEK 

– prospektus, reklám készítése (étterem, mozi, színház, látványosság)  

− projektmunka csoportban: útikönyv készítése 

− projektmunka csoportban: film/társasjáték készítése, játszása:  

• lakóhelyem 

• hazánk múltja 

− vitafórum: városi és vidéki élet 

 

 

TÉMAKÖR: Themen und Situationen im Bereich des Klassenraums 

ÓRASZÁM: 12 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
– aktívan részt vesz az életkorának és érdeklődésének megfelelő gyermek- és ifjúsági irodalmi 

alkotások közös előadásában; 

– egyre magabiztosabban kapcsolódik be történetek kreatív alakításába, átfogalmazásába; 

– felkészülést követően röviden, összefüggően beszél az ajánlott tématartományokhoz tartozó 

témákban; 

– egyénileg vagy társaival együttműködve, szóban, részben szóban vagy írásban projektmunkát, 

kiselőadást készít, s ezeket IKT-eszközök segítségével is meg tudja valósítani; 

– alkalmazza az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő hangzó szöveget a változatos 

nyelvórai tevékenységek és a feladatmegoldás során; 

– összetett írott instrukciókat értelmez; 

– véleményét írásban, egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazza, és arról írásban interakciót 

folytat; 

– 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; 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

– A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Mittel des Lernens 

– A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Schulunterricht, 

Nachmittagsprogramme, Feste in der Schule, Traditionen, Ereignisse, Programme und 

Möglichkeiten des Sprachenlernens außerhalb der Schule 
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– 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: Sprachkönnen und 

Sprachkenntnisse, Ziele mit dem Sprachenlernen, Karriereorientierung 

– Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő írott és hangzó szöveg felhasználása a nyelvi fejlesztő 

tevékenységek során 

 

 

TEVÉKENYSÉGEK 

- projektmunka csoportban (fordított tanóra): egy tanóra megtervezése 

- internetes kutatás: 

• iskolai szokások, időbeosztás és szabályok országonként  

• szótanulási stratégiák – a különböző módszerek bemutatása 

- órai feladatok 

• történet feldolgozás ’richtig-falsch’ mondatokkal 

• történet átalakítás (Pl. más személyben, más időben) 

• képleírás, hasonló képeknél a különbség keresése 

- évvégi színi előadás: pl. egy ismert musical közös megnézése, közös dramatizálása és előadása  

- iskolai versenyek: 

• olvasási verseny – ki tud egy év alatt 15 000 szót a könnyített olvasmányok 

segítségével elolvasni? 

• kiejtési verseny – megadott vers előadása 

• tanulmányi verseny – korosztályi célnyelvi követelményekből  

 

 

 

TÉMAKÖR: Fächerübergreifende Themen und Situationen 

ÓRASZÁM: 8 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
– egyénileg vagy társaival együttműködve, szóban, részben szóban vagy írásban projektmunkát, 

kiselőadást készít, s ezeket IKT-eszközök segítségével is meg tudja valósítani; 

– aktívan részt vesz az életkorának és érdeklődésének megfelelő gyermek-, és ifjúsági irodalmi 

alkotások közös előadásában; 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

– Tanult szavak, szókapcsolatok használata célnyelven a témakörre jellemző, életkorának és 

érdeklődésének megfelelő tartalmakból 

– Más tantárgyakból szerzett ismeretek és előzetes tudás felhasználása célnyelven 

 

TEVÉKENYSÉGEK 

− egyéni projektmunka: témák, személyiségek bemutatása 
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• Hogyan tudom alkalmazni nyelvtudásomat más tárgyak tanulásánál?  

• egy szabadon választott téma, mely más tárgy tanulása közben felkeltette az 

érdeklődésemet 

• egy híres tudós élete 

• Magyarország történelmének egy érdekes alakja 

– egy könnyített szövegű irodalmi mű elolvasása, értékelése  

 

 

TÉMAKÖR: Bezüge zur Zielsprache und zum Sprachenlernen 

ÓRASZÁM: 8 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
– idegen nyelvi kommunikációjában használja a célnyelv főbb jellemzőit; 

– értelmezi és használja az idegen nyelvű írott, olvasott és hallott tartalmakat a tanórán kívül is; 

– tudatosan használ alapszintű nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiákat; 

– követi a célnyelvi normához illeszkedő beszédtempót a begyakorolt nyelvi elemekben; 

– ismeretlen szavak valószínű jelentését szövegösszefüggések alapján kikövetkezteti az 

életkorának és érdeklődésének megfelelő, konkrét, rövid szövegekben; 

– nyelvi haladását többnyire fel tudja mérni; 

– hibáit többnyire észreveszi és javítja; 

– társai haladásának értékelésében segítően részt vesz. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

– A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó ismerete célnyelven: Sprachkönnen und 

Sprachkenntnisse, Sprachenlernen, Sprachen 

– Tanult nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák tudatos alkalmazása 

 

TEVÉKENYSÉGEK 

– tanulásmódszertan tudatosan: szótanulási technikák 

− filmnézés a célnyelven  

• írásbeli feladat: rövid összefoglaló a filmről, a cselekményt lineárisan összefűzve 

• a fim egy-két jelenetének dramatizálása és eljátszása  

• keresztrejtvény készítése a film kulcsszavaival 

• filmjelenetekhez hangalámondás, feliratozás készítése 

– könnyített olvasmányok otthoni elolvasása (évente 1-2) és rövid kedvébresztő beszámoló 

készítése az osztálytársak számára 

 

 

TÉMAKÖR: Interkulturelle und landeskundliche Themen 

ÓRASZÁM: 13 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
– célnyelvi kommunikációjába beépíti a tanult interkulturális ismereteket; 
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– a célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemeket használja. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

– Célnyelvi kulturális szokások, jellemzők ismerete 

– Hazai legfontosabb látnivalók, országismereti jellemzők bemutatása célnyelven 

– A célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemek alkalmazása 

 

TEVÉKENYSÉGEK 

– rövid dokumentumfilmek megtekintése, elemzése a célnyelvi országokról  

– jellegzetes német ünnepek megszervezése az osztályban/iskolában (pl.: Martinstag) 

 

 

TÉMAKÖR: Aktuelle Themen 

ÓRASZÁM: 6 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
– használja a célnyelvet életkorának és nyelvi szintjének megfelelő aktuális témákban és a 

hozzájuk tartozó szituációkban; 

– megérti és tájékozódásra használja a célnyelvi, életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai 

és nemzetközi legfőbb hírek, események lényegét. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

– Életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírek és események 

értelmezése és tájékozódásra való alkalmazása célnyelven 

 

TEVÉKENYSÉGEK 

− projektmunka: iskolai híradó, híradó, időjárás-jelentés készítése a célnyelven 

− szerepjáték: 

• interjú készítése egy, a hírekben aktuálisan szereplő híres emberrel 

• talkshow aktuális témában 

− egy saját kulturális élmény bemutatása 

 

 

TÉMAKÖR: Unterhaltung 

ÓRASZÁM: 12 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
– értelmez egyszerű szórakoztató és ismeretterjesztő kisfilmeket; 

– értelmezi az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi szituációkhoz kapcsolódó, 

írott szövegekben megjelenő információkat; 

– összetett írott instrukciókat értelmez; 

– érdeklődése erősödik a célnyelvi irodalmi alkotások iránt; 

– rövid szövegek írását igénylő kreatív munkát hoz létre önállóan; 

– felhasználja a célnyelvet szórakozásra és játékos nyelvtanulásra. 
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FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

– Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő német nyelvű szövegek felhasználása szórakozás és 

játékos nyelvtanulás céljára 

 

TEVÉKENYSÉGEK 

– naplóírás / e-mail írása németül 
– választott könnyített olvasmány feldolgozása 
– közösen választott dal, képregény, film, könyv órai feldolgozása 
– csoportchat: közös online csoport létrehozása 
− projektmunka, prezentáció:  

• saját szórakozási szokások  

• szórakozási szokások a tanulócsoporton belül  

• kedvenc kulturális élmény bemutatása 
− egyéni internetes kutatások németül különböző témákban (filmek, színészek, együttesek stb.) 
− dalszövegek feldolgozása, nyelvi érdekességek felfedezése 
− olvasási verseny az osztályon belül 

 

 

TÉMAKÖR: Wissenserwerb, Wissensvermittlung 

ÓRASZÁM: 10 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
– egyénileg vagy társaival együttműködve, szóban, részben szóban vagy írásban projektmunkát, 

kiselőadást készít, s ezeket IKT-eszközök segítségével is meg tudja valósítani; 

– a nyomtatott vagy digitális alapú írott szöveget felhasználja szórakozásra és ismeretszerzésre, 

– rövid, egyszerű, ismert nyelvi eszközökből álló kiselőadást tart változatos feladatok kapcsán, 

hagyományos vagy digitális alapú vizuális eszközök támogatásával; 

– a tanórán kívüli, akár játékos nyelvtanulási lehetőségeket felismeri és törekszik azokat 

kihasználni; 

– felhasználja a célnyelvet tudásmegosztásra. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

– Információ megosztása az ismert nyelvi eszközökkel német nyelven 

– A tanult témákhoz kapcsolódó releváns német nyelvű információ megszerzése, tudatos 

felhasználása 

 

TEVÉKENYSÉGEK 

 

– projektmunka, kiselőadás, internetes kutatómunka: saját, választott témából scrapbook, 

poszter készítése, prezentáció 

 

 


