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Célok és feladatok

A  korszerű  idegennyelv-tanítás  elsődleges  célja  a  tanuló  nyelvi
cselekvőképességének  fejlesztése.  A  tanuló  legyen  képes  a  személyes  és  a
szakmai életében egyéni kommunikációs céljait elérni, saját gondolatait kifejezni,
és mind valódi mind pedig digitális térben idegen nyelven ismereteket szerezni. 

Az idegen nyelvek tanítása eltér a többi tantárgyétól abból a szempontból, hogy
nem  a  tartalmi  ismeretek  átadásán  van  a  hangsúly,  hanem  azoknak  a
készségeknek  a  kialakításán  és  állandó  fejlesztésén,  melyek  segítségével  a
tanuló saját gondolatait és elképzeléseit idegen nyelven is ki tudja fejezni.

A diák aktív,  önálló nyelvtanulóvá nevelése egyik feltétele az egész életen át
tartó tanulás megalapozásának. Fejlesztéséhez szükség van a tanulási stratégiák
elsajátítására,  az  önálló  tanulás  módszereinek  megismerésére,  valamint  az
önértékelés  és  a  társértékelés  alkalmainak  megteremtésére.  Fontosak  a
kooperatív módszerek, valamint a projektmunkák, amelyek fejlesztik a probléma-
és  folyamatközpontú  gondolkodást.  Szükséges,  hogy  a  tanulók  a  digitális
tartalmak  felhasználásához  útbaigazítást  kapjanak.  A  nyelvórai  és  otthon
elvégzendő  tevékenységeken  keresztül  a  tanuló  váljon  képessé  arra,  hogy
digitális  eszközökön és  csatornákon  keresztül  is  megértse  az  ismert  témához
kapcsolódó  írott  vagy  hallott  szövegeket.  Tudjon  szöveget  alkotni  szóban  és
írásban, valamint célnyelven beszélgetni az ismert nyelvi eszközök segítségével.
Az egyéni tanulási különbségek kiegyenlítése miatt pedig szakmai szempontból
javasolt, hogy az iskolai oktatásban a nyelvtanulás továbbra is csoportbontásban
történhessen.

Kapcsolódás a kompetenciákhoz

A tanulás kompetenciái: Az idegen nyelvek tanulása során fejlődik a tanuló
memóriája,  a  korábban  tanult  elemek  felidézését  és  rendszerezését  igénylő
tanulási  teljesítménye.  A  tanuló  képessé  válik  a  nyelvtanulási  stratégiák
felismerésére  és  ezek  alkalmazására,  ez  pedig  hasznosul  más  tantárgyak
esetében is.  Megtanulja  a hibákra  történő visszajelzések elfogadását,  a  hibák
kijavításának szükségességét, valamint képessé válik saját és társai fejlődésének
értékelésére.  A  tanórán  kívüli  nyelvtanulási  lehetőségek  felismerésével  és
kihasználásával  is  készül  az  egész  életen  át  tartó  tanulásra.  Az  önálló
nyelvtanulásra való felkészülés a tanulási folyamat aktív résztvevőivé teszi. 

A kommunikációs kompetenciák: A nyelvórai tevékenységek képessé teszik a
tanulót  arra,  hogy  az  élő  idegen  nyelven  árnyaltan  fejezze  ki,  objektíven
támassza alá, szemléltesse gondolatait, hallgassa meg társait, társaival közösen
hozzon  döntéseket,  formáljon  véleményt,  információt  és  tudást  osszon  meg.
Képekre,  ábrákra,  hanganyagokra,  szövegekre  idegen  nyelven  utal,  azokra
vonatkozóan  véleményt  fogalmaz  meg és  állást  foglal,  s  ezeket  felhasználva,
párban  vagy  csoportban,  további  kommunikációs  feladatokat  old  meg.
Nyelvtudását  személyes  és  online  nyelvi  érintkezésben  kapcsolatépítésre
használja fel. 



A digitális  kompetenciák:  Az  idegen  nyelvek  tanulása  során  a  tanuló  úgy
használja a digitális eszközöket, forrásokat és mobiltelefonos applikációkat, hogy
a  célnyelv  jellemző  kifejezéseit  és  pragmatikáját  megfelelően  alkalmazza,
valamint saját fejlődését és tanulását támogassa. Ezzel lehetővé válik az idegen
nyelvű  szövegalkotás,  szövegértés  és  nyelvi  interakciók  fejlesztése  digitális
felületeken és eszközök használatával.

A matematikai, gondolkodási kompetenciák: Az idegen nyelv tanulása során
a tanulónak több szempontból fejlődik a gondolkodása, mely során egyre több
nyelvi elemet képes felismerni, felidézni, az egymásra épülő elemeket logikusan
elrendezni és alkalmazni. A feldolgozott témák hatására mérlegelő gondolkodása
és  problémamegoldó  készsége,  a  nyelvek  közötti  kódváltást  lehetővé  tevő
kognitív  képességei  is  fejlődnek.  Nyelvtudása  növeli  az  információszerzési  és
tudásmegosztási lehetőségeit.

A személyes és társas kompetenciák:  A társas kompetenciák fejlődéséhez
hozzájárulnak a nyelvórákon gyakran párban vagy csoportban végzett feladatok,
valamint egyéb,  kooperáción alapuló tanulási  tevékenységek is,  melyek során
fejlődik együttműködési készsége, kitartása, cél- és feladattudata. A nyelvtudás
növeli  a  tanulók  önbizalmát,  önbecsülését,  valamint  fejleszti  más  nemzetek
tagjaihoz, kultúrájához és az idegen, ismeretlen világokhoz való viszonyát.

A kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: Az
idegen nyelv tanulása során a tanuló nyitottá válik a saját országa, nemzete és
más  népek  történelmére,  kultúrája  közötti  eltérésekre,  elfogadja  a
különbségeket, magabiztosságát az anyanyelvi kötődés és az a kritikus, toleráns
gondolkodásmód  határozza  meg,  amely  teret  ad  a  kreatív,  alkotó  jellegű
önkifejezésnek.  A  korszerű  nyelvtanítás  szükségszerűen  magában  foglalja  a
tanuló  életkorának  megfelelő  alkotó  tevékenységeket  és  az  alkotással
kapcsolatos tartalmakat. Intézményünkben ezt a célt szolgálják a rendszeresen
megvalósuló  diákcserék,  nyelvi  utak,  melyek  során  tanulóink  ellátogatnak  a
célnyelvi  országokba  (Németország,  USA,  Anglia),  és  vendégül  látnak  a
partneriskolákból érkező diákokat.

Munkavállalói,  innovációs  és  vállalkozói  kompetenciák:  A  kompetencia
fejlesztése valós nyelvi célok és helyzetek idegen nyelven történő leképezésével
valósul  meg.  Egy  nyelvi  feladat  megoldása  közben  a  tanuló  együttműködik,
hagyományos és digitális forrásokat használ, kommunikál, problémát vitat meg,
döntéseket hoz, ezekről beszámol és mindezek felkészítik a munkavállalásra. 

Módszerek

Az  idegennyelv-oktatás  tevékenység-  és  tanulóközpontú,  vagyis  a  tanuló
számára olyan életkorának, illetve érdeklődésének megfelelő szituációkat teremt,
amelyekben  személyisége  fejlődik,  és  a  nyelvet  eszközként,  hatékonyan
használja.  A  nyelvi  tartalmak  és  eszközök  átadása  szövegösszefüggésbe
ágyazottan,  konkrét  beszédhelyzetekben,  akár  képekkel  vagy  nonverbális
elemekkel segítve történik. 
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Kiemelten  fontos  a  nyelvoktatásban  az  interdiszciplináris,  azaz  a  tantárgyak
között  átívelő  szemlélet,  mely  épít  a  más  tantárgyak  keretében  szerzett
ismeretekre, és az idegen nyelven megszerzett tudással  pedig gazdagítja más
tantárgyak  tanulását.  Projektfeladatok,  információgyűjtés  a  szaktantárgyhoz,
internetes  kutatómunka,  mind-mind történhet  idegen nyelven is,  felkészítve a
tanulót a munka világában zajló információcserére. 

A  használható  nyelvtudás  és  a  valós  kommunikáció  elsajátítása  érdekében
együttesen kell  fejleszteni  a nyelvi  és nem nyelvi  készségeket.  Az előző évek
döntően  szóbeli  nyelvhasználatával  ellentétben,  a  7-8.  osztályban  egyre
hangsúlyosabbá válik az írásbeli kommunikáció is. Az olvasott szövegértés és az
írásbeli  szövegalkotás  készségeinek  ebben  az  időszakban  elkezdett  tudatos
fejlesztése eredményeként a nevelési-oktatási szakasz végére a tanuló szóban és
írásban  megold  változatos  kihívásokat  igénylő  feladatokat,  társas
tevékenységekben  vesz  részt,  valamint  életkorának  és  nyelvi  szintjének
megfelelően kommunikál az élő idegen nyelven.

A hosszú távon is fenntartható nyelvi fejlődés, valamint a motiváció fenntartása
érdekében elengedhetetlen a tanórán kívüli nyelvhasználatra és nyelvtanulásra is
építeni,  melyekre  a  tanulót  a  nyelvórán  egyre  nagyobb  mértékben  fel  kell
készíteni. Ezeknek a tevékenységeknek elsődleges célja az, hogy a tanuló szinte
mindennap találkozzon az idegen nyelvvel lehetőleg olyan helyzetekben, melyek
életkorának és érdeklődésének megfelelnek, a nyelvtanulást élővé és folytonossá
teszik,  és  ezzel  nyelvtanulási  kedvét  erősítik.  A  nyelvórai  és  az  iskolán  kívüli
nyelvhasználat  lehetőségei  nagyban  segítik  a  nyelvi  fejlődést  az  egyéni
különbségek esetén is. A helyi tantervben megfogalmazott, témákhoz kapcsolódó
tevékenységek (idegen nyelvű filmek, könnyített olvasmányok, e-mail levelezés,
idegen  nyelvű  színi  előadások,  internetes  kutatási  feladatok  stb.)
eredményesebbé teszik a nyelvtanítást. 

Az adott  nyelvet használó emberek és kultúrák megismerésével a nyelvtanuló
nyitottabbá,  érdeklődőbbé  és  tájékozottabbá  válik,  érzelemvilága  és
gondolkodása fejlődik. Az idegen nyelv tanulása során, valamint az iskolán kívüli
tevékenységek  által  a  nyelvtanuló  részesévé  válhat  az  adott  kultúráknak,
kapcsolatot teremthet anyanyelvi beszélőkkel, összehasonlíthatja saját kulturális
szokásait  más  kultúrákkal.  Az  ismeretszerzésben  segíthetnek  a  célnyelvi
országokról  szóló  olvasmányok  vagy  filmek,  vagy  a  rendszeres  idegen  nyelvi
projekt feladatok, melyet a tanuló akár egyénileg, akár csoportosan készíthet el.

A motiváció fenntartása és erősítése érdekében a nyelvórát továbbra is a pozitív,
jó  hangulatú  tanulási  környezet  jellemzi,  amelyben  a  tanuló  életkori
sajátosságainak megfelelő, érdekes, kihívást jelentő, gyakran játékos feladatokat
old  meg.  Ezeket  a  tankönyveknek  is  tartalmazniuk  kell.  A  változatos
munkaformák, például: projektmunkák, páros és csoportos feladatok, valamint az
irányító tanár és a társak visszajelzései vagy a különféle értékelési formák segítik
a tanulót abban, hogy továbbra is szívesen és örömmel vegyen részt a tanórán,
önbizalma erősödjön, nyitott és motivált maradjon alapkészségeinek fejlesztésére
és az újabb nyelvtanulási stratégiák elsajátítására.  A nevelési-oktatási szakasz
végére  magabiztossá  válik,  szívesen  használja  nyelvtudását,  s  egyúttal  egyre
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inkább tudatos nyelvhasználó is lesz, aki képes saját hibáit észrevenni, és saját
haladását értékelni.

A  nyelvtanulásban  a  valódi  kommunikációs  szituációknak  és  a  valós  nyelvi
cselekvéseknek az alapja az idegen nyelvű, autentikus szöveg mely a nyelvtanuló
számára  tartalmi  és  nyelvi  szempontból  is  illeszkedik  életkorához  és
érdeklődéséhez.  A  jól  megválasztott,  megbízható  tananyag  nagy  segítség
tanárnak  és  tanulónak  egyaránt,  és  a  tanulási  folyamat  sikeressége
szempontjából meghatározó. A nyelvtanulónak képessé kell válnia arra, hogy a
szövegeket megértse, illetve az azokban szereplő nyelvi és egyéb információkat
fel  tudja  használni  saját  tanulási  céljainak  megvalósítására  támaszkodva  az
anyanyelvén  vagy  egyéb  tanulásterületen  megszerzett  tudására.  Hangsúlyos
szerepe  van  emellett  a  nyelvi  eszközök  funkcionalitásának,  melyek  a
tananyagokban  nem  különálló  egységekként,  hanem  mindig
szövegösszefüggésbe ágyazva kell, hogy megjelenjenek.

Kimeneti szintek

Ebben a nevelési-oktatási szakaszban a 8. évfolyam végére az A2 nyelvi
szint a kimeneti elvárás, bizonyos osztályok esetén ez A2- szint, mert itt
a diákok nyelvi tudása a bemenetkor - a tapasztalataink szerint - , igen
eltérő lehet, így az egy szintre emelés több időt vesz igénybe.

 Ez időszak végére a tanuló ismeri és használja az alapszintű nyelvtanulási és
nyelvhasználati  stratégiákat,  valamint  ezeket  más  tanulási  területeken  is
alkalmazza  kompetenciáinak  mélyítésére.  Életkorának  és  nyelvi  szintjének
megfelelő hagyományos és digitális nyelvtanulási forrásokat használ (pl. internet,
mobilalkalmazások),  kiaknázza  a  tanórán  kívüli  nyelvtanulási  lehetőségeket
szórakozásra, főként ismerős, mindennapi helyzetekben történő kommunikációra,
közvetítésre, ismeretszerzésre  és  tudásmegosztásra.  Egyre  inkább  érti  a
nyelvtanulás, illetve a nyelvtudás fontosságát. 

A  7-8.  évfolyamon  a  következő  tanulási  eredmények  várhatók  el,  témakörtől
függetlenül:

 változatos,  kognitív  kihívást  jelentő  írásbeli  feladatokat  old  meg  önállóan
vagy kooperatív munkaformában, a tanult nyelvi eszközökkel, szükség szerint
tanári segítséggel;

 nyomtatott és/vagy digitális alapú segédeszközt, szótárt használ;
 értelmezi  az  életkorának  és  nyelvi  szintjének  megfelelő  célnyelvi

szituációkhoz kapcsolódó hangzószövegekben megjelenő információkat;
 kiemel,  kiszűr  konkrét  információkat  a  nyelvi  szintjének  megfelelő  írott

szövegből, és azokat összekapcsolja más iskolai vagy iskolán kívül szerzett
ismereteivel;

 a  tanult  nyelvi  elemeket  többnyire  megfelelően  használja,
beszédszándékainak megfelelően, egyszerű spontán helyzetekben;

 digitális  eszközökön és  csatornákon  keresztül  is  alkot  szöveget  szóban és
írásban;
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 digitális eszközökön és csatornákon keresztül is folytat célnyelvi interakciót
az ismert nyelvi eszközök segítségével;

 digitális eszközökön és csatornákon keresztül is megérti az ismert témához
kapcsolódó írott vagy hallott szövegeket;

 alkalmazza  idegen  nyelven  az  életkorának  és  érdeklődésének  megfelelő
digitális műfajok főbb jellemzőit.

A helyi tanterv felépítése, szerkezete

Helyi tantervünk a kötelező tartalmat témakörökön keresztül közelíti meg, és a
tanulási  eredmények,  a  fejlesztési  feladatok  ezek  köré  csoportosítva  jelennek
meg.  Az  egyes  témakörök  mellett  meghatározásra  kerültek  az  adott
évfolyamokra kötelező nyelvi funkciók, nyelvi elemek és struktúrák. A megadott
nyelvi funkciók, stratégiák és elemek mindig az adott nevelési-oktatási szakaszra
vonatkoznak,  az  előzőeknél  megfogalmazottakra  épülnek,  azokat  bővítik,  és a
tanulónak  témakörtől  vagy  a  választott  nyelvkönyvtől  függetlenül  el  kell
sajátítania őket.

Az  előző  évekhez  képest  új  témakörként  megjelennek  a  közéleti  és  aktuális
témák, melyek az éppen időszerű közéleti tartalmak, hírek, témák feldolgozása
révén az osztálytermi és a valós helyzetek közötti távolság csökkentését segítik
elő.  A  személyes,  környezeti,  közéleti  és  aktuális  témák  a  valós
nyelvhasználathoz kapcsolódnak, a továbbiak többnyire az iskolai, nyelvórai és
iskolán kívül történő nyelvtanulási tevékenységeket jelölik. 
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Élő idegen nyelv: Német

Helyi tanterv a német mint első idegen nyelv
tantárgy számára

7-8. évfolyam

A német nyelv tantárgy helyi tanterve az Élő idegen nyelv kerettanterve alapján
íródott  és  az  ott  meghatározott  céloknak,  feladatoknak,  módszereknek  és
kimeneti követelményeknek a megvalósítását részletezi a különböző nevelési és
oktatási szakaszokra vonatkozóan. 

A  7-8.  évfolyam  nevelési-oktatási  szakasz  fő  célja,  hogy  a  nyelvi  készségek
további fejlesztése révén a tanuló eljusson a KER szerinti A2 nyelvi szintre, illetve
minimum  A2-  szintre.  A  megvalósítás  az  életkori  szakaszra  megfogalmazott
nevelési  célokkal  és  más  kulcskompetenciák  fejlesztésével  összhangban  kell,
hogy  történjen,  lehetőség  szerint  figyelembe  véve  a  tantárgyak  közötti
kapcsolódási  pontokat  is.  Ezeken az évfolyamokon tovább folytatódik a nyelvi
ismeretek és a szókincs bővítése,  valamint  a nyelvtani  ismeretek funkcionális
szemléletű  elsajátítása.  A  szakasz  végére  a  tanuló  az  ismert  nyelvi  eszközök
segítségével  többnyire  helyesen  és  érthetően  fejezi  ki  magát  alapvető
helyzetekben, akár telefonon vagy digitális csatornákon is. Felhasználja a tanult
nyelvi  elemeket  és  kommunikációs  stratégiákat  egyéni  írásbeli  és  szóbeli
közléseiben, valamint közvetíteni is tud az élő idegen nyelven.

A német nyelv tanításának sajátossága 7-8. évfolyamon a szövegértés további
fejlesztése, az autentikus szövegekkel való munka tudatosítása. A szókincs és a
nyelvtani  ismeretek  közvetítése  szövegek  révén,  szövegkörnyezetbe  ágyazva
történik.  Ezzel  kapcsolatban nagy hangsúlyt  kap a felfedező tanulás,  melynek
során a tanuló önállóan, a nyelvtanulási stratégiák egyre bővülő tárával és azok
egyre tudatosabb használatával fedezi fel a szöveg tartalmát, a nyelvi eszközök
jelentését  és  a  szabályszerűségeiket.  A  szélesebb  körű  nyelvtanulási,  illetve
nyelvhasználati stratégiák és azok tudatos használata tovább segítik a diákot az
önálló nyelvtanulóvá válásban és képessé teszik őt arra, hogy a stratégiákat más
tanulási területeken is alkalmazza kompetenciái további fejlesztésére. A nevelési-
oktatási szakaszban a tanuló egyre több szövegtípussal ismerkedik meg, bővíti a
szövegfajtákkal  kapcsolatos  ismereteit,  és  egyre  inkább  alkalmazza  idegen
nyelven  az  életkorának  és  érdeklődésének  megfelelő  digitális  műfajok  főbb
jellemzőit is.

A nyelvtanulónak a motiváció  fenntartása  és erősítése érdekében továbbra is
biztosítani  kell  a  jó  hangulatú,  önbizalmat  növelő  és  érzelmi  biztonságot  adó
tanulási  környezetet,  amelyben  lehetőség  nyílik  számára  az  önértékelés  és  a
társas  értékelés  alkalmazására  is.  Motivációját  erősítik  továbbá  a  változatos
munkaformák,  a  kihívást  jelentő  feladatok,  a  pozitív  tanári  visszajelzések  és
megerősítések, a határozott céltudatos tanári attitűd, valamint a projektek.
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Ebben  a  nevelési-oktatási  szakaszban  a  témakörök a  korábbi  szakaszokhoz
képest  jelentősen  bővülnek,  mélyebben  és  komplexebb  módon  kerülnek
feldolgozásra,  igazodva  a  diákot  körülvevő  világhoz,  mindennapjaihoz,
érdeklődéséhez  és  igényeihez.  A  feldolgozásra  kerülő  témák  is  összhangban
állnak  más  tanulási  területek  tartalmaival,  és  lehetővé  teszik  a  nyelvtanuló
számára,  hogy a nyelv  eszközével  alaposabban és árnyaltabban ismerje  meg
szűkebb  és  tágabb  környezetét,  bevonva  a  digitális  eszközöket  és
mobilalkalmazásokat  is.  A  témakörök  feldolgozása  során  építeni  kell  a
nyelvtanuló előzetes nyelvi tudására, a világról megszerzett tudására, valamint a
más  tantárgyakból  megszerzett  ismereteire.  Ezek  elmélyítését  segítik,  ha  a
tanulók többször találkoznak német nyelvű hírekkel, dokumentumfilmekkel, olyan
beszámolókkal,  melyek  magyar  híreket  német  nyelven  közvetítenek,  vagy
amelyek német nyelven Magyarország országismereti jellemzőivel foglalkoznak.
A tartalmak meghatározásánál, illetve a témakörök feldolgozásánál figyelembe
kell  venni  a  7-8.  évfolyamon  idegen  nyelvet  tanulóknál  egyre  inkább
megmutatkozó egyéni különbségeket is. Fokozott erőfeszítésre van szükség itt
azért,  hogy  a  nyelvtanulási  motiváció  a  továbbtanulás,  illetve  pályaválasztás
irányától  függetlenül megmaradjon,  és hogy a tanulók tudják, hogy bármilyen
szakmai és személyes célt is állítanak maguk elé, a nyelvtudás segíti majd őket
ezek  elérésében.  Ez  az  egyéni  különbségekhez  illeszkedő  nyelvórai
tevékenységekkel  és  a  tanulók  számára  releváns  nyelvórai  és  nyelvórán  túli
feladatokkal érhető el. 

Ebben a szakaszban csökken az osztálytermi vonatkozások súlya, a cél az, hogy
segítsük  a  tanulót  abban,  hogy  megtapasztalhassa,  miként  tudja  a  korábban
megszerzett  nyelvtudást  művelődésre,  információ-és  ismeretszerzésre,
tudásmegosztásra, kapcsolattartásra, kapcsolatok építésére, illetve szórakozásra
használni életszerű szituációkban, osztálytermi helyzeteken kívül is (pl. közélet,
szórakozás,  interkulturális  és  országismereti  témakörökben  és  szituációkban,
valamint  ismeretszerzés,  tudásmegosztás  területeken).  Mindebben  segíti  a
tanulót az is, hogy ebben a szakaszban a nyelvtanulási stratégiák köre is bővül,
így a nyelvtanuló arra is képessé válik, hogy valós nyelvtudását egyre inkább
önállóan is fejlessze mind hagyományos, mind digitális csatornákon keresztül. 

A 7-8.  évfolyamra megfogalmazott  kötelező nyelvi  funkciók és nyelvi  elemek,
struktúrák a következők:

Német  nyelvi  funkciók  a  7-8.  évfolyamra  (a  zárójelben  olvasható  német
nyelvű kifejezések példák):

 információkérés,  információadás  (Wie war  das Hotel?  Wo finde ich  einen
Supermarkt?)

 véleménykérés és arra reagálás (Gefällt  dir  der Film? Ja,  der Film gefällt
mir.)

 egyetértés kifejezése (Du hast Recht. Da hast du Recht. Das ist richtig. Das
stimmt.)

 egyet nem értés kifejezése (Du hast nicht Recht. Da hast du nicht Recht.
Das finde ich nicht. Das stimmt nicht.)

 akarat kifejezése (Ich will.)
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 képesség kifejezése (Ich kann.)
 kérés és arra történő reakció kifejezése (Kannst du mir helfen? Ja, natürlich.

Ja, gerne. Es tut mir leid, ich kann nicht. Einen Tee, bitte! Ich hätte gern
einen Tee. Gibst du mir einen Tee, bitte?)

 kínálás, illetve javaslat és arra történő reakció kifejezése (Noch ein Stück
Kuchen? Möchtest du einen Tee? Ja, bitte. Ja, gerne. Nein, danke.)

 meghívás  és arra  történő reakció  kifejezése  (Kommst  du  mit?  Ja,  gerne.
Nein, leider nicht. Nein, es tut mir leid.)

Német nyelvi elemek, struktúrák a 7-8. évfolyamra (a zárójelben olvasható
német nyelvű kifejezések példák):

 cselekvés, történés, létezés kifejezése jelen időben: es gibt, sich-Verben (Ich
freue mich.)

 cselekvés,  történés,  létezés kifejezése múlt időben: Präteritum és Perfekt
(Das Buch war sehr interessant. Ich habe gestern viel geschlafen.)

 cselekvés, történés, létezés kifejezése jövő időben: Futur I.  (Ich werde im
Sommer nach Österreich fahren.)

 birtoklás:  haben,  birtokos  névmás  (mein/meine,  dein/deine,  sein/seine,
ihr/ihre), gehören (Dieses Fahrrad gehört mir.)

 felszólító mód: Imperativ (Steh auf. Setzt euch. Nehmen Sie Platz.)
 melléknévfokozás: Deutschland ist größer als Ungarn. In der Klasse schreibt

Lara am schönsten. 
 minőségi viszonyok: Wie? Was für ein? Welcher? - melléknévragozás (Das

finde ich toll/schlecht. Ich bin froh. Das ist ein interessantes Buch. Ich finde
das Buch interessant.)

 térbeli  viszonyok:  irányok  és  helymeghatározás,  elöljárószók  (hier,  dort,
links, rechts, oben, unten, in, auf, vor, hinter, neben)

 időbeli viszonyok: gyakoriság - Wie oft? (selten, manchmal, oft, immer, nie,
einmal,  zweimal,  täglich,  wöchentlich,  monatlich,  jährlich,  jeden  Tag),
időpontok - Wann? (nächste Woche, letzte Woche, von … bis) Um wie viel
Uhr? (um 8 Uhr, gegen 8 Uhr)

 modalitás:  möchten,  mögen, können, wollen,  müssen,  sollen,  dürfen igék
(Ich möchte ein Eis. Magst du tanzen? Ich kann tanzen. Ich will heute ins
Kino  gehen.  Er  muss  die  Hausaufgabe  machen.  Du  sollst  morgen  früh
aufstehen.)

 esetviszonyok: Nominativ, Akkusativ, Dativ, Genitiv (Das Buch ist spannend.
Ich  sehe  das  Buch  nicht.  Ich  helfe  dir.  Die  Texte  der  Schüler  sind  sehr
interessant.)

 szövegkohéziós eszközök: egyszerű és páros kötőszavak (nicht … sondern,
und, sondern, oder, denn, aber, weil, deshalb, so) és névmások (das, ich,
mich, mir, dich, dir, man)

 szöveggrammatikai eszközök: névmások, névelők, névmási határozók mint
előre és vissza utaló elemek a szövegben (das, dieser, der/die/das, daran,
damit)

Az egyes témakörök tanulási eredményeként a tanuló:

 az adott tématartományban megért egyszerű célnyelvi szöveget;
 az adott tématartományban létrehoz egyszerű célnyelvi szöveget;
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 az  adott  tématartományban  nyelvi  szintjének  és  életkorának
megfelelő interakciót folytat a tanult nyelvi elemek felhasználásával.

A 7–8. évfolyamon a német nyelv tantárgy javasolt alapóraszáma: 204
óra, de az intézményünkben megszavaztuk a szabadon felhasználható
órakeret  terhére  a  7.  évfolyamon  a  heti  plusz  1  órát.
Így a két évfolyam összóraszáma: 238 óra.

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

ÓRASZÁM: 40 óra (25+15)

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK)

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  ajánlott
tématartományokban;

 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;
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 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, Verwandte

 A  témakörre  jellemző  helyszínekre  vonatkozó  szókincs  ismerete
célnyelven: unmittelbare Umgebung, mein Wohnort

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:
Teile des Hauses/der Wohnung, Einrichtung, Gebrauchsgegenstände

 A  témakörre  jellemző  eseményeke  vonatkozó  szókincs  ismerete
célnyelven: Feste

 A  témakörre  jellemző  tevékenységekre  vonatkozó  szókincs  ismerete
célnyelven: Hobbys, Einrichtung

 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
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 Személyes és környezethez tartozó információk átadása
 Életkornak  és  nyelvi  szintnek  megfelelő  mindennapi  nyelvi  funkciók

használata

TÉMAKÖR:  Themen  und  Situationen  im  Bereich  des  öffentlichen
Lebens
ÓRASZÁM: 30 óra (15+15)

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK)

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, Touristen

 A  témakörre  jellemző  helyszínekre  vonatkozó  szókincs  ismerete
célnyelven:  kulturelle  und  öffentliche  Institutionen,  Dienstleistungen,
Restaurants, berühmte Orte und Sehenswürdigkeiten im In- und Ausland,
Stadt und Land

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:
Eintrittskarten, Unterlagen, Prospekte

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

 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
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TÉMAKÖR: Themen und Situationen im Bereich des Klassenraums
ÓRASZÁM: 32 óra (20+12)

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK)

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 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;

 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;

  a tanórán bekapcsolódik az interakciót igénylő nyelvi tevékenységekbe,
abban társaival közösen vesz részt, a begyakorolt nyelvi elemeket tanári
segítséggel a feladat céljainak megfelelően alkalmazza. 
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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

 A  témakörre  jellemző  eseményekre  vonatkozó  szókincs  ismerete
célnyelven:  Schulunterricht,  Nachmittagsprogramme,  Feste  in  der
Schule,  Traditionen,  Ereignisse,  Programme  und  Möglichkeiten  des
Sprachenlernens 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:  Sprachkönnen  und  Sprachkenntnisse,  Ziele  mit  dem
Sprachenlernen, Karriereorientierung

 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

TÉMAKÖR: Bezüge zur Zielsprache und zum Sprachenlernen

ÓRASZÁM: 27 óra (15+12)

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK)

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;
 a szövegek létrehozásához nyomtatott és digitális alapú segédeszközt,

szótárt használ;
 követi  a  célnyelvi  normához  illeszkedő  beszédtempót  a  begyakorolt

nyelvi elemekben;
 alkalmazza  a  tanult  nyelvi  funkciókat  társalgás  megkezdéséhez,

fenntartásához és befejezéséhez;
 tanult nyelvi eszközökkel és nonverbális elemek segítségével tisztázza

mondanivalójának lényegét;
 digitális eszközöket és felületeket is használ nyelvtudása fejlesztésére;
 következetesen alkalmazza a célnyelvi betű- és jelkészletet;
 ismeretlen  szavak  valószínű  jelentését  szövegösszefüggések  alapján

kikövetkezteti  az  életkorának  és  érdeklődésének  megfelelő,  konkrét,
rövid szövegekben;
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 egy  összetettebb  nyelvi  feladat,  projekt  végéig  tartó  célokat  tűz  ki
magának;

 nyelvtanulási  céljainak eléréséhez megtalálja és használja a megfelelő
eszközöket;

 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

 A célnyelvre jellemző standardhoz közelítő kiejtés használata
 A célnyelvi betű- és jelkészlet következetes alkalmazása
 Tanult nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák tudatos alkalmazása

TÉMAKÖR: Fächerübergreifende Themen und Situationen
ÓRASZÁM: 25 óra (15+10)

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK)

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;

 papíralapú  vagy  IKT-eszközökkel  segített  írott  projektmunkát  készít
önállóan vagy kooperatív munkaformákban;

 aktívan  részt  vesz  az  életkorának  és  érdeklődésének  megfelelő
gyermek-, és ifjúsági irodalmi alkotások közös előadásában;

 ismer  szavakat,  szókapcsolatokat  a  célnyelven  a  témakörre  jellemző,
életkorának  és  érdeklődésének  megfelelő,  más  tudásterületen
megcélzott tartalmakból.

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

TÉMAKÖR: Interkulturelle und landeskundliche Themen
ÓRASZÁM: 25 óra (15+10)

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK)

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

 célnyelvi kommunikációjába beépíti a tanult interkulturális ismereteket;
 találkozik célnyelvi országismereti tartalmakkal;
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 megismerkedik  hazánk  legfőbb  országismereti  és  történelmi
eseményeivel a célnyelven;

 megismeri a célnyelvi országok jellemzőit és kulturális sajátosságait;
 a
  célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemeket használja.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK

 Célnyelvi kulturális szokások, jellemzők ismerete
 Célnyelvi országok országismereti jellemzőinek ismerete
 Hazai főbb országismereti jellemzők ismerete célnyelven
 Hazai  legfontosabb  látnivalók,  országismereti  jellemzők  bemutatása

célnyelven
 A célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemek alkalmazása

TÉMAKÖR: Aktuelle Themen
ÓRASZÁM: 18 óra (8+10)

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK)

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;

 megért és használ szavakat, szókapcsolatokat a célnyelvi, az életkorának
és  érdeklődésének  megfelelő  hazai  és  nemzetközi  legfőbb  hírekkel,
eseményekkel kapcsolatban;

 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
hírekre  és  eseményekre  vonatkozó  alapvető  szókincs  megértése  és
használata célnyelven

 Életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi aktuális
hírek  és  események  értelmezése  és  tájékozódásra  való  alkalmazása
célnyelven

TÉMAKÖR: Unterhaltung
ÓRASZÁM: 25 óra (15+10)

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK)

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;
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 kiemel,  kiszűr  konkrét  információkat  a  nyelvi  szintjének  megfelelő,
élőszóban  vagy  digitális  felületen  elhangzó  szövegből,  és  azokat
összekapcsolja más iskolai vagy iskolán kívül szerzett ismereteivel;

 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;
 üzeneteket ír;
 a nyomtatott vagy digitális alapú írott szöveget felhasználja szórakozásra

és ismeretszerzésre;
 a tanórán kívüli játékos nyelvtanulási lehetőségeket felismeri és azokat

használja;
 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 (irodalom, film, társasjáték) 

 Életkornak  és  nyelvi  szintnek  megfelelő  német  nyelvű  szövegek
felhasználása szórakozás és játékos nyelvtanulás céljára

TÉMAKÖR: Wissenserwerb, Wissensvermittlung
ÓRASZÁM: 16 óra (8+8)

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK)

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;

 papíralapú  vagy  IKT-eszközökkel  segített  írott  projektmunkát  készít
önállóan vagy kooperatív munkaformákban;

 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,

 rövid, egyszerű, ismert nyelvi eszközökből álló kiselőadást tart változatos
feladatok kapcsán, hagyományos vagy digitális alapú vizuális eszközök
támogatásával;

 néhány szóból vagy mondatból álló jegyzetet készít írott szöveg alapján;
 a tanórán kívüli,  akár  játékos nyelvtanulási  lehetőségeket felismeri  és

törekszik azokat kihasználni;
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 találkozik  életkorának  és  nyelvi  szintjének  megfelelő  célnyelvi
ismeretterjesztő tartalmakkal;

 felhasználja a célnyelvet ismeretszerzésre;
 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

A témakörök áttekintő táblázata:

Témakör neve Összóraszá
m

7.
évfolya

m

8.
évfolya

m
Themen und Situationen im persönlichen
Bereich  und  im  Bereich  der
unmittelbaren Umgebung und Umwelt

40 25 15

Themen und Situationen im Bereich des 
öffentlichen Lebens

30 15 15

Themen und Situationen im Bereich des
Klassenraums

32 20 12

Bezüge  zur  Zielsprache  und  zum
Sprachenlernen

27 15 12

Fächerübergreifende  Themen  und
Situationen

25 15 10

Interkulturelle  und  landeskundliche
Themen

25 15 10

Aktuelle Themen 18 8 10
Unterhaltung 25 15 10
Wissenserwerb, Wissensvermittlung 16 8 8

Összes óraszám: 238 136 102

7. évfolyam

Heti óraszám: 4
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Éves óraszám: 136

TÉMAKÖR TARTALOM
Persönliches Bereich 
und  Bereich der 
unmittelbaren 
Umgebung und Umwelt
(25)

Bemutatkozás. Családtagok.
A tanuló személyének bemutatása.
Családi élet és családi, rokoni kapcsolatok.
Mindennapok, napirend.
Az  otthon,  a  lakóhely  és  környéke,

nevezetessé
gek.

Bereich des 
öffentlichen Leben (15)

Tájékozódás a városban.
A lakóhely szolgáltatásai.
Kínálás, rendelés, fizetés.
Diákmunka, nyári munka.
Ünnepek.

Bereich  des
Klassenraums (20)

Tantárgyak, érdeklődési kör.
Saját iskola. 
Nyelvtanulás, nyelvórai tevékenységek.
Iskolai tevékenységek. 
Iskolai ünnepek

Bezüge zur Zielsprache
und  zum
Sprachenlernen (15)

Házimunka.
Öltözködés,  divat,  ruhadarabok  vásárlása.
(Kedvenc  videó  bemutatása,  filmjelentetek
hangalámondása, feliratozás készítése)
Foglalkozások, munkahelyek.
 

Fächerübergreifende
Themen  und
Situationen (15)

 Emberek  jellemzése,  híres  személyiségek
bemutatása. 
Barátok.
Időjárás, hónapok, évszakok.
Mese, dal, vers írása, bemutatása.
Társasjáték készítése.

Interkulturelle und 
landeskundliche 
Themen (15)

Szállás  hotelben,  kempingben,  szobatípusok,
foglalás.
Német városok, tartományok nevezetességei.
Ételek, kedvenc ételek.
Ételek, étkezési szokások a célországokban.

Aktuelle Themen (8) Hazai  és  nemzetközi  hírekről,  eseményekről
tájékozódás.
Interjú készítése.
Talkshow aktuális témában.

Unterhaltung (15) Szabadidős elfoglaltságok, hobbik, sportágak.
Egyszerű  szórakoztató  és  ismeretterjesztő
kisfilmek értelmezése.
E-mail és SMS-írás.
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Internetes keresések. (filmek, könyvek, színészek,
együttesek)

Wissenserwerb,
Wissensvermittlung (8)

A pénz szerepe a mindennapokban.
Vásárlás (műszaki cikk, ruházat, élelmiszer).
Zsebpénz.

Nyelvtani ismeretek:

 igeragozás jelen időben, haben, sein, brauchen igék
 elbeszélő múlt (hatte, war)
 es gibt szerkezet
 tőhangváltós igék 
 módbeli segédigék jelen ideje, möchte alkalmazása
 felszólító mód 
 elváló igekötős igék
 a főnév: ragozása, képzése, többes száma; összetett főnevek
 határozott, határozatlan névelő
 személyes névmások; az „es” névmás szerepei
 birtokos névmások: mein/e…
 birtoklás
 tárgyeset  és  részeshatározós  eset;  elöjárószók  tárgy-  és
részeshatározós esettel
 tagadás: nein, nicht, kein/e
 általános alany 
 mehr, mehrere
 mondatalkotás: kijelentő- és kérdőmondat, kérdőszavak
 időhatározói kifejezések, évszámok, az óra
 kötőszavak, szórend 
 szóképzés
 mutató, általános és határozatlan névmások
 tőszámnevek és sorszámnevek
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A továbbhaladás feltételei

Hallott szöveg értése

A tanuló
 megérti az utasításokat, azokra cselekvéssel válaszol;
 jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kéréseket, kérdéseket,

közléseket,
 eseményeket megért;

 jórészt  ismert  nyelvi  eszközökkel  megfogalmazott  szövegből  fontos
információt kiszűri;

 jórészt  ismert  nyelvi  eszközökkel,  egyszerű  mondatokban
megfogalmazott szöveg

   lényegét megért;
 ismeretlen  nyelvi  elemek  jelentését  jórészt  ismert  nyelvi  eszközökkel

megfogalmazott

          szövegből kikövetkezteti.

Beszédkészség

   A tanuló
 jórészt  ismert  nyelvi  eszközökkel  megfogalmazott  kérdésekre

mondatokban válaszol;
 egyszerű  mondatokban  közléseket  megfogalmaz;  kérdéseket  tesz  fel;

eseményt mesél el;
 megértési probléma esetén segítséget kér; beszélgetést kezdeményez,

befejez.

Olvasott szöveg értése

    A tanuló

- jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szöveget megért;
 jórészt  ismert  nyelvi  eszközökkel  megfogalmazott  szövegben  fontos

információt
   megtalál;

 jórészt  ismert  nyelvi  eszközökkel  megfogalmazott  szöveg  lényegét
megérti;

 egyszerű, képekkel illusztrált szöveget megért;
- ismeretlen  nyelvi  elemek  jelentését  jórészt  ismert  nyelvi  elemek

segítségével

          megfogalmazott szövegben kikövetkezteti.

Íráskészség

   A tanuló
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 jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott rövid szöveget diktálás
után leír;

 egyszerű, strukturált szöveget (baráti üzenet, üdvözlet) létrehoz;
 ismert  struktúrák  felhasználásával  tényszerű  információt  közvetítő

szöveget ír.

  

8. évfolyam

Heti óraszám: 3

Éves óraszám: 102

TÉMAKÖR TARTALOM
Persönliches 
Bereich und  
Bereich der 
unmittelbaren 
Umgebung und 
Umwelt (15)

Személyes tervek. 
Családtagok életének fontos állomásai. 
A  családi  élet  mindennapjai.  Kapcsolat  generációk
között.
Otthoni  teendők,  háztartási  munkák.  Női  és  férfi
szerepek.

Bereich des 
öffentlichen Lebens
(15)

A tizenévesek világa: lakóközösség, munkamegosztás.
Hasonlóságok és különbségek az emberek között. 
A közlekedés eszközei, lehetőségei. Tömegközlekedés.
Belföldi és külföldi utazások.

Bereich des 
Klassenraums (12)

Nyelvtanulás. Nyelviskolák.
A nyelvtanulás lehetőségei itthon és külföldön.
Motivációs lehetőségek.
Az internet szerepe a nyelvtanulásban.

Bezüge  zur
Zielsprache  und
zum
Sprachenlernen
(12)

Emberek külső és belső jellemzése.
Diákmunka, nyári munkavállalás külföldön.
Utazási előkészületek. Információkérés. Jegyvásárlás.
Szobafoglalás. Programok.

Fächerübergreifend
e  The-men  und
Situationen (10)

Magyar és nemzetközi ételkülönlegességek.

Interkulturelle  und
landeskundliche
Themen (10)

Szokások más országokban.
Német városok nevezetességei.
Lakberendezés a világ különböző országaiban.

Aktuelle  Themen
(10)

A lakóhely nevezetességei,  a lakóhely szolgáltatásai.
Lakáskeresés.
Beszámoló a szünidőről. Vakációs tervek, vágyak.

Unterhaltung (10) Nyaralás. Turisztikai célpontok: városnézés, látnivalók,
nevezetességek, múzeumok. 
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Házibuli.
Wissenserwerb,
Wissensvermittlung
(8)

A számítógép, a mobiltelefon és az internet szerepe a
magánéletben és a tanulásban.
Pénzügyi tranzakciók.

Nyelvtani ismeretek:

 legen/liegen, stellen/stehen; hängen
 Helyhatározói elöljárószók tárgy- és részeshatározós esettel
 Elöljárószók tárgyesettel: über, durch, bis, gegen, entlang
 Elöljárószók  részeshatározós  esettel:  seit,  vor,  zu,  mit,  von,
gegenüber
 Módbeli segédigék elbeszélő múltban (Präteritum):  konnte, wollte,
musste, durfte
 Vonzatos igék (pl. gehören)
 Birtokos eset
 Évszámok, dátum (am, von…bis, seit, vor)
 Időhatározói  kifejezések  (voriges/nächstes,  gegen,
monatlich/wöchentlich)
 Sorszámnevek
 Határozatlan névmások (einer, welcher)
 Tagadó névmások
 Főnevesült melléknevek
 Viel/wenig - viele, wenige;
 Was für ein?/Welcher? 
 Melléknévragozás
 Melléknévfokozás, hasonlító szerkezetek: so… wie,  als
 Kötőszók: trotzdem, weil, dass, ob 
 Páros kötőszók: entweder … oder, weder … noch, sowohl … als auch
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A továbbhaladás feltételei
Hallott szöveg értése
A tanuló
- utasításokat megért, azokra cselekvéssel válaszol;
-  jórészt  ismert  nyelvi  eszközökkel  megfogalmazott  kéréseket,  kérdéseket,
közléseket,
  eseményeket megért;
-  jórészt ismert nyelvi  eszközökkel megfogalmazott,  kb. 100 szavas szövegből
fontos
  információt kiszűr;
-  jórészt  ismert  nyelvi  eszközökkel,  megfogalmazott,  kb.  100  szavas  szöveg
lényegét
  megérti;
-  ismeretlen  nyelvi  elem  jelentését  jórészt  ismert  nyelvi  eszközökkel
megfogalmazott,
  kb. 100 szavas szövegből kikövetkezteti;
-  jórészt  ismert  nyelvi  elemek  segítségével  megfogalmazott,  kb.  100  szavas
szövegben
  képes a lényeges információt a lényegtelentől elkülöníteni.

Beszédkészség
A tanuló
-  jórészt  ismert  nyelvi  eszközökkel  megfogalmazott  kérdésekre  egyszerű
mondatokban
  válaszol;
- egyszerű mondatokban közléseket megfogalmaz,
- kérdéseket feltesz,
- eseményeket elmesél;
- megértési probléma esetén segítséget kér;
- egyszerű párbeszédben részt vesz.

Olvasott szöveg értése
  A tanuló
- ismeretlen nyelvi elemek jelentését jórészt ismert nyelvi elemek segítségével
  megfogalmazott szövegben kikövetkezteti;
- jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, kb. 100 szavas szövegben
fontos
  információt megtalál;
-  jórészt  ismert  nyelvi  eszközökkel  megfogalmazott,  kb.  100  szavas  szöveg
lényegét
  megérti;
- egyszerű történetet megért;
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-  jórészt  ismert  nyelvi  elemek  segítségével  megfogalmazott,  kb.  100  szavas
szövegben
  ismeretlen nyelvi elemek jelentését kikövetkezteti;
-  jórészt  ismert  nyelvi  elemek  segítségével  megfogalmazott,  kb.100  szavas
szövegben a
  lényeges információt a lényegtelentől elkülöníti.

Íráskészség
  A tanuló
- ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szöveget diktálás után leír;
- egyszerű közléseket és kérdéseket írásban megfogalmaz;
- egyszerű, strukturált szöveget (üzenet, üdvözlet, baráti levelet) létrehoz;
- ismert struktúrák felhasználásával  tényszerű információt közvetítő kb. 50 szavas
szöveget ír.

9-10. évfolyam

Célok és feladatok

A  korszerű  idegennyelv-tanítás  elsődleges  célja  a  nyelvtanuló  nyelvi
cselekvőképességének fejlesztése. A tanuló legyen képes személyes és szakmai
életében egyéni  céljait  elérni,  saját  gondolatait  kifejezni,  és mind valódi  mind
pedig digitális térben idegen nyelven kommunikálni, ismereteket szerezni.

Az idegen nyelvek tanítása eltér a többi tantárgyétól abból a szempontból, hogy
nem  a  tartalmi  ismeretek  átadásán  van  a  hangsúly,  hanem  azoknak  a
készségeknek  a  kialakításán  és  állandó  fejlesztésén,  melyek  segítségével  a
tanuló saját gondolatait és elképzeléseit idegen nyelven is ki tudja fejezni.

A  9-12.  évfolyamon  az  idegennyelv-tanítás  szervesen  épül  a  korábbi
évfolyamokon  megkezdett  nyelvi  fejlesztésre,  valamint  annak  eredményeire.
Továbbra is fontos szerepet játszik a nyelvtanulás iránti motiváció fenntartása és
erősítése, ugyanakkor egyre inkább középpontba kerül a valós élethelyzetekben,
valamint a pályaválasztás és a továbbtanulás során felhasználható nyelvtudás és
a nyelvi tudatosság fejlesztése. Ebben a nevelési-oktatási szakaszban folytatódik
az  eddig  megszerzett  nyelvi  ismeretek  bővítése,  illetve  az  idegen  nyelv
felépítésének és szerkezetének még mélyebb és árnyaltabb megismerése. 

A diák aktív, önálló, önszabályozó nyelvtanulóvá válása elengedhetetlen feltétele
az egész életen át tartó nyelvtanulás megalapozásának. Fejlesztéséhez szükség
van a tanulási stratégiák egyre tudatosabb elsajátítására, további útmutatásra az
önálló  tanuláshoz,  valamint  az  önértékelés  és  a  társértékelés  alkalmainak
folyamatos megteremtésére. 

Kapcsolódás a kompetenciákhoz

A tanulás kompetenciái: Az idegen nyelvek tanulása során fejlődik a tanuló
memóriája,  a  korábban  tanult  elemek  felidézését  és  rendszerezését  igénylő
tanulási  teljesítménye.  A  tanuló  képessé  válik  a  nyelvtanulási  stratégiák
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felismerésére  és  ezek  alkalmazására,  ez  pedig  hasznosul  más  tantárgyak
esetében is. A tanuló megtanulja a hibákra történő visszajelzések elfogadását, a
hibák  kijavításának  szükségességét,  valamint  képessé  válik  saját  és  társai
fejlődésének  értékelésére.  A  tanórán  kívüli  nyelvtanulási  lehetőségek
felismerésével és kihasználásával is készül az egész életen át tartó tanulásra. Az
önálló  nyelvtanulásra  való  felkészülés  a  tanulási  folyamat  aktív  résztvevőivé
teszi. 

A kommunikációs kompetenciák: A nyelvórai tevékenységek képessé teszik a
tanulót  arra,  hogy  az  élő  idegen  nyelven  árnyaltan  fejezze  ki,  objektíven
támassza alá, szemléltesse gondolatait, hallgassa meg társait, társaival közösen
hozzon  döntéseket,  formáljon  véleményt,  információt  és  tudást  osszon  meg.
Képekre,  ábrákra,  hanganyagokra,  szövegekre  idegen  nyelven  utal,  azokra
vonatkozóan  véleményt  fogalmaz  meg és  állást  foglal,  s  ezeket  felhasználva,
párban  vagy  csoportban,  további  kommunikációs  feladatokat  old  meg.
Nyelvtudását  személyes  és  online  nyelvi  érintkezésben  kapcsolatépítésre
használja fel. 

A digitális  kompetenciák:  Az  idegen  nyelvek  tanulása  során  a  tanuló  úgy
használja a digitális eszközöket, forrásokat és mobiltelefonos applikációkat, hogy
a  célnyelv  jellemző  kifejezéseit  és  pragmatikáját  megfelelően  alkalmazza,
valamint saját fejlődését és tanulását támogassa. Ezzel lehetővé válik az idegen
nyelvű  szövegalkotás,  szövegértés  és  nyelvi  interakciók  fejlesztése  digitális
felületeken és eszközök használatával.

A matematikai, gondolkodási kompetenciák: Az idegen nyelv tanulása során
a tanulónak több szempontból fejlődik a gondolkodása, mely során egyre több
nyelvi elemet képes felismerni, felidézni, az egymásra épülő elemeket logikusan
elrendezni  és  alkalmazni.  A  feldolgozott  témák  hatására  mérlegelő  idegen
nyelvgondolkodása és problémamegoldó készsége, a nyelvek közötti kódváltást
lehetővé  tevő  kognitív  képességei  is  fejlődnek.  Nyelvtudása  növeli  az
információszerzési és tudásmegosztási lehetőségeit.

A személyes és társas kompetenciák: A társas kompetenciák fejlődéséhez
hozzájárulnak a nyelvórákon gyakran párban vagy csoportban végzett feladatok,
valamint egyéb,  kooperáción alapuló tanulási  tevékenységek is,  melyek során
fejlődik együttműködési készsége, kitartása, cél- és feladattudata. A nyelvtudás
növeli  a  tanulók  önbizalmát,  önbecsülését,  valamint  fejleszti  más  nemzetek
tagjaihoz, kultúrájához és az idegen, ismeretlen világokhoz való viszonyát.

A kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: Az
idegen nyelv tanulása során a tanuló nyitottá válik saját országa, nemzete és
más  népek  történelme  iránt,  a  kultúrák  közötti  eltérések  iránt,  elfogadja  a
különbségeket,  magabiztosságát  az  anyanyelvi  kötődés  és  az  a  mérlegelő,
toleráns gondolkodásmód határozza meg, amely teret ad a kreatív, alkotó jellegű
önkifejezésnek.  A  korszerű  nyelvtanítás  szükségszerűen  magában  foglalja  a
tanuló  életkorának  megfelelő  alkotó  tevékenységeket  és  az  alkotással
kapcsolatos tartalmakat. Intézményünkben ezt a célt szolgálják a rendszeresen
megvalósuló  diákcserék,  nyelvi  utak,  melyek  során  tanulóink  ellátogatnak  a
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célnyelvi  országokba  (Németország,  USA,  Anglia),  és  vendégül  látnak  a
partneriskolákból érkező diákokat.

Munkavállalói,  innovációs  és  vállalkozói  kompetenciák:  A  kompetencia
fejlesztése valós nyelvi célok és helyzetek idegen nyelven történő leképezésével
valósul  meg.  Egy  nyelvi  feladat  megoldása  közben  a  tanuló  együttműködik,
hagyományos és digitális forrásokat használ, kommunikál, problémát vitat meg,
döntéseket hoz, ezekről beszámol, és mindezek felkészítik a munkavállalásra. 

Módszerek

Az idegen nyelv-oktatás  a  középiskolában is  tevékenység-  és  tanulóközpontú,
vagyis  a  tanuló  számára  olyan  életkorának,  illetve  érdeklődésének  megfelelő
helyzeteket teremt, amelyekben a nyelvet eszközként, hatékonyan használja, a
nyelvi  funkciókat  kommunikációs  szándékának  megfelelően  alkalmazza,  és
birtokában van a megfelelő szókincsnek. 

Kiemelten  fontos  a  nyelvoktatásban  az  interdiszciplináris,  azaz  a  tantárgyak
között  átívelő  szemlélet,  mely  épít  a  más  tantárgyak  keretében  szerzett
ismeretekre, és az idegen nyelven megszerzett tudással  pedig gazdagítja más
tantárgyak  tanulását.  Projektfeladatok,  információgyűjtés  a  szaktantárgyhoz,
internetes  kutatómunka,  mind-mind történhet  idegen nyelven is,  felkészítve a
tanulót a munka világában zajló információcserére. 

A  hosszú  távon  is  fenntartható  nyelvi  fejlődés  érdekében  a  középiskolában
kiemelten  fontos,  hogy  a  tanórán  kívüli  nyelvhasználati  és  nyelvtanulási
tevékenységekre  is  építsünk,  és  erre  a  tanulót  a  nyelvórán  egyre  nagyobb
mértékben  felkészítsük.  Mindezek  révén  a  tanuló  nyelvtanulási  céljai  élővé,
valódivá és elérhetővé válnak, erősítik a motivációt és annak fenntartását. A diák
tudatában van annak, hogy a nyelvtanulás fontos szerepet tölt be a körülöttünk
lévő  világ  megismerésében  és  megértésében.  A  nevelési-oktatási  szakasz  fő
célkitűzése  tehát  a  felhasználóképes  nyelvtudás  megszerzése,  amelyben  az
iskolai  nyelvtanításon  túl  fontos  szerepet  játszanak  a  digitális  eszközök,  az
internet,  valamint  általában  a  nyelvórákon  kívüli  nyelvtanulási  lehetőségek,
(idegen nyelvű filmek, könnyített olvasmányok, e-mail levelezés, idegen nyelvű
színi  előadások,  internetes  kutatási  feladatok  stb.),  amelyek  feltételezik  és
fejlesztik az aktív, önálló tanulói magatartást. Ennek kialakítása és megalapozása
a nyelvórák egyik fontos feladata. Fontosak a kooperatív módszerek, valamint a
projektmunka, amelyek fejlesztik a tevékenység-központú tervezést, a probléma-
és  folyamatközpontú  gondolkodást,  és  általában  a  célnyelven  folytatott
kommunikációt. A nyelvoktatói munka tervezése során fontos szerepet kapnak az
egyéni tanulási sajátosságok és igények is. 

A  nyelvtanítás  folyamatában  szükséges,  hogy  a  tanuló  a  digitális  tartalmak
feldolgozásához  segítséget  kapjon.  Az  iskolai  és  az  otthon  elvégzendő
feladatoknak  köszönhetően  a  diák  már  képes  arra,  hogy  digitális  eszközökön
keresztül is megértsen és létrehozzon szöveget, valamint interakciót folytasson
és tartalmat közvetítsen német nyelven. Az idegen nyelvi órák során, valamint az
iskolán kívüli  célnyelvi  tevékenységek által  a  nyelvtanuló részesévé válhat  az
adott kultúrának, kapcsolatot teremthet anyanyelvi beszélőkkel, és ilyen módon
a saját és más kultúrákkal szembeni tudatossága erősödik. Az ismeretszerzésben
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segíthetnek  a  célnyelvi  országokról  szóló  olvasmányok  vagy  filmek,  vagy  a
rendszeres idegen nyelvi projekt feladatok, melyet a tanuló akár egyénileg, akár
csoportosan készíthet el.  E tapasztalatok által a nyelvtanuló a nevelési-oktatási
szakasz  végére  képes  saját  nemzeti  sajátosságait  és  értékeit  a  célnyelven
közvetíteni. 

A motiváció fenntartása és erősítése érdekében a nyelvórát továbbra is a pozitív,
stresszmentes,  jó  hangulatú  tanulási  környezet  jellemzi,  amelyben  a  tanuló
életkori  sajátosságainak megfelelő,  érdekes,  nyelvi  és kognitív szempontból  is
kihívást  jelentő  feladatokat  old  meg.  A  változatos  munkaformák,  a
projektmunkák, a kooperatív tanulási technikák alkalmazása, valamint az irányító
tanár és a társak visszajelzései, a különféle értékelési formák a középiskolában is
segítik a tanulót abban, hogy továbbra is szívesen és örömmel vegyen részt a
tanórai feladatokban. Önbizalma erősödik, nyitott és motivált marad nyelvtudása
hosszú távú fejlesztésére. A nevelési-oktatási szakasz végére magabiztossá válik,
és egyre inkább szívesen és tudatosan használja nyelvtudását. Képes saját hibáit
észrevenni, javítani, valamint saját és társai haladását értékelni.

A  nyelvtanulásban  a  valódi  kommunikációs  szituációknak  és  a  valós  nyelvi
cselekvéseknek az alapja az idegen nyelvű szöveg, mely a nyelvtanuló számára
tartalmi és nyelvi szempontból is illeszkedik életkorához és érdeklődéséhez. A jól
megválasztott,  megbízható  tananyag  nagy  segítség  tanárnak  és  tanulónak
egyaránt, és a tanulási folyamat sikeressége szempontjából meghatározó lehet. E
nevelési-oktatási szakasz egyik legfontosabb célja a szövegkompetencia tudatos
fejlesztése egyre elvontabb és összetettebb szövegek révén. A nyelvtanulónak
képessé  kell  válnia  arra,  hogy a  szövegeket  megértse,  és  az  azokból  kinyert
információkat fel tudja használni saját kommunikációs céljainak megvalósítására.
Hangsúlyos szerepe van emellett a nyelvi eszközök funkcionalitásának, melyek
nem  különálló  egységekként,  hanem  kontextusba  ágyazottan  kell,  hogy
megjelenjenek. A nyelvtanulót arra is képessé kell tenni, hogy a szövegértés és a
szövegalkotás során a nyelvi eszközök szövegben betöltött funkcióját tudatosan
kezelje, és szövegkohéziós, valamint figyelemvezető eszközöket használjon.

A  nyelvi  tartalmak  és  eszközök  átadása  továbbra  is  kontextusba  ágyazottan,
szövegek alapján, konkrét beszédhelyzetekben akár nonverbális és/vagy vizuális
elemekkel  megsegítve  történik.  A  használható  nyelvtudás  és  a  valós
kommunikáció elsajátítása  érdekében továbbra is  integráltan kell  fejleszteni  a
nyelvi és nem nyelvi készségeket.  

Tanulási eredmények

Ebben  a  nevelési-oktatási  szakaszban  a  10.  évfolyam  végére  a  KER
szerinti B1 nyelvi szint a kimeneti cél. 

A  nevelési-oktatási  szakasz  végére  a  tanuló  témakörtől  függetlenül  ismer  és
tudatosan alkalmaz nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiákat, képessé válik
arra,  hogy  nyelvtudását  valós,  személyes,  tanulással  kapcsolatos  céljaira
alkalmazza, valamint készül az aktív nyelvtanulás eszközeivel az egész életen át
tartó tanulásra. Ezeket más tanulási területeken is alkalmazza kompetenciáinak
mélyítésére. 
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A  német,  mint  első  idegen  nyelv  helyi  tantervének  felépítése,
szerkezete

 A  9-10.  évfolyamon  valamennyi,  az  7-8.  évfolyamon  bevezetett  témakör
szerepel,  elemeik  azonban  jelentősen  bővülnek,  és  feldolgozásuk  egyre
árnyaltabban  és  mélyebben  történik.  Egyre  hangsúlyosabbá  válnak  az
interkulturális  és  célnyelvi  vonatkozások,  valamint  a  tudásmegosztással  és
ismeretszerzéssel  kapcsolatos  tartalmak.  A  korábban  még  egy  témakörként
kezelt személyes és környezeti témák itt már önálló egységként jelennek meg. Új
témakörök  a  kétéves  nevelési-oktatási  szakaszban:  az  utazás  és  turizmus,  a
tudomány és technika és a kommunikáció; az ember és társadalom, a munka
világa és a gazdasági  és  pénzügyi  ismeretek.  A közéleti  témakör  kiegészül  a
hobbik, a szabadidő és a művelődés aspektusaival. Az osztálytermi témakör a 9-
10. évfolyamon az iskola és a tanulás témáit állítja fókuszba.

Az  egyes  témakörök  mellett  meghatározásra  kerültek  az  adott  évfolyamokra
kötelező nyelvi  funkciók,  nyelvi  elemek  és  struktúrák,  melyeket  a 9-10.
évfolyamra vonatkozó specifikus bevezetők utolsó részei sorolnak fel. A megadott
nyelvi funkciók, stratégiák és elemek a 7-8. évfolyamok helyi tantervben rögzített
anyagaira épülnek, azok kötelező ismeretéből indulnak ki,  azokat bővítik, és a
tanulónak  témakörtől  vagy  a  választott  nyelvkönyvtől  függetlenül  el  kell
sajátítania őket.

A 9-10. évfolyam nevelési-oktatási szakasznának a fő célja az, hogy a tanuló az
előző szakaszokban megalapozott  idegen nyelvi  kommunikatív  kompetenciáját
továbbfejlessze.  A  nyelvi  alapkészségek  kialakítása  mellett  egyre
hangsúlyosabbá  válnak  a  társadalom  és  a  nyelvhasználat  valamint  a  jel-  és
szabályrendszerek  kapcsolatai,  melyek  fejlesztése  összhangban  áll  a  Nat-ban
megfogalmazott  egyéb  kulcskompetenciákkal  és  nevelési  célokkal. Ebben  a
szakaszban is fontos, hogy a nyelvtanulás az idegen nyelvi tartalmakon keresztül
ébressze fel a tanulóban a világ megismerésének lehetőségét, az ismeretek, a
tudás  átadásának  igényét,  a  kreatív,  felelősségteljes  gondolkodást,  az
önkifejezési  vágyat,  a  nemzeti  és  az  interkulturális  tudatosságot,  valamint
fejlessze a digitális kompetenciákat. 

Nyelvtudásának fejlődésével egyidőben a tanuló ebben a szakaszban is tovább
halad az önálló,  tudatos nyelvhasználóvá válás útján.  Nemcsak egyre több és
árnyaltabb  valós  kommunikációs  helyzetben  tudja  használni  a  nyelvórákon
megszerzett  tudását,  hanem  azt  is  egyre  jobban  érti,  hogy  a  használható
nyelvtudás a felnőtt élet, elsősorban a továbbtanulás, a szakmai boldogulás egyik
alapvető kulcsa, és egyre inkább kész lesz arra, hogy akár elvontabb témákban is
alkalmazza nyelvi ismereteit, készségeit. Ezért a nyelvóráknak segíteniük kell a
tanulót  abban,  hogy az  elsajátított  nyelvi  eszközöket  egyre inkább személyes
érdeklődéséhez,  terveihez,  valamint  boldogulásához  igazodó  valós
kommunikációs helyzetekben használhassa. 

Az  egyre  összetettebbé  váló  tartalmak  megértésének,  elsajátításának  és
használatának érdekében a diák továbbra is  sokféle,  érdekes,  kihívást  jelentő
feladatot  old  meg  a  nyelvórákon.  A  változatos  munkaformák  lehetőséget
biztosítanak arra,  hogy együtt  dolgozzon társaival,  például  projektmunkákban,
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kiselőadásokban,  vitafórumokon  és  ezek  során  használja  kreativitását,
problémamegoldó gondolkodását, illetve, hogy kifejtse véleményét hagyományos
és  digitális  csatornákon  is.  Érzékenységéből,  (ön)kritikusságából  adódóan
különösen  fontos  az  irányító  tanár  támogató  visszajelzése,  és  az  a  többféle
értékelési  forma,  amelyek  által  segítséget  és  mintát  kap  önmaga  és  társai
értékeléséhez, megtanulja saját és mások hibáit felismerni és azokat helyükön
kezelni. Így válik egyre inkább önállóvá a nyelvtanulás és a nyelvhasználat terén
is.  Az  egyéni  érdeklődés  és  igények  figyelembevétele  meghatározó,  ezért  a
nyelvórákba be kell  emelni  olyan idegen nyelvi  tartalmakat,  lehetőségeket  és
eszközöket, amelyekkel a tanuló a nyelvórákon kívül szívesen foglalkozik, ennek
megfelelően  az  osztálytermi  vonatkozások  súlya  ebben  a  szakaszban  tovább
csökken.

A tanuló újabb szövegtípusokkal – nyelvi szintjének és érdeklődésének megfelelő
ifjúsági  irodalmi  olvasmányokkal,  személyes  élményeihez  kapcsolódó
szövegekkel  –  ismerkedik  meg.  A  gondosan  kiválasztott,  lehetőség  szerint
autentikus szövegek feldolgozása során tovább fejlődik a tanuló szövegalkotási,
szövegértési,  valamint  interakciós  készsége.  A  célnyelvi  ismeretszerzés  és
tudásmegosztás  az  általános  iskolához  képest  hangsúlyosabbá  válik.  Új
témakörként megjelenik a tudomány és technika, a kommunikáció és az utazás
és  turizmus.  A  már  ismert  témakörök  is  bővülnek,  összetettebbé  válnak.
Kettéválik  a  személyes  és  környezeti  tématartomány,  a  személyes
tématartomány kiegészül a tágabb emberi kapcsolatok, az életmód, valamint az
ember és társadalom témakörökkel, a környezeti pedig a környezetvédelemmel.
Míg az osztálytermi témakör, valamint a személyes és a környezeti vonatkozások
súlya  csökken,  addig  hangsúlyosabbá  válnak  a  kibővített  közéleti,  aktuális,
célnyelvi  és  nyelvtanulási  tématartományok.  A  hozzájuk  rendelt  óraszámok
továbbra  is  ajánlások,  inkább  a  tématartományok  feldolgozásának  javasolt
mélységét jelölik.

Nyelvi funkciók a német mint első idegen nyelvre a szakasz végéig  (a
zárójelben olvasható német nyelvű kifejezések példák):

 öröm kifejezése (Ich freue mich, dass ... / Es freut mich, dass ...)
 sajnálat kifejezése (Es tut mir leid!)
 elégedettség / elégedetlenség kifejezése (Es ist prima! / Schade, dass ...)
 csodálkozás kifejezése (Oh, das ist aber ...  ! /  Das kann doch nicht wahr

sein!)
 remény kifejezése (Ich hoffe, du kannst kommen!)
 bánat / bosszúság kifejezése (Schade, dass... / Das ist aber schlimm!)
 ígéret kifejezése (Ich mache das schon!)
 szándék, terv kifejezése (Ich will / werde schnell abwaschen.)
 elismerés  és  dicséret  kifejezése  és arra  reagálás  (Das  ist  toll!  Die  Torte

schmeckt phantastisch. Danke.)
 ítélet, kritika kifejezése (Blödsinn! Das ist nicht richtig/wahr)
 elvárás kifejezése (Ich soll pünktlich zu Hause sein.)
 bizonyosság, bizonytalanság kifejezése (Ich weiß es genau. Ich weiß nicht,

ob es wirklich regnet oder nicht. Ich bin mir nicht sicher, wann ich zu Hause
ankomme.)
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 események leírása (Zuerst erreichten wir den Berg, dann stiegen wir hoch,
und zum Schluss besichtigten wir die Burg.)

 visszakérdezés  kifejezése  nem  értés  esetén  (Wie  bitte?  Können  Sie  es
wiederholen, bitte?)

 felkérés lassúbb, hangosabb beszédre (Kannst du bitte lauter / langsamer
sprechen?)

 bemutatás (Ich möchte Ihnen Herrn Schulze vorstellen.)
 gratuláció kifejezése és arra reagálás (Ich gratuliere Ihnen zum Geburtstag!

Danke, sehr nett von Ihnen.)
 együttérzés és arra reagálás (Es tut mir Leid für dich. Danke.)
 hála kifejezése (Wir sind Ihnen sehr dankbar dafür, dass Sie uns geholfen

haben.)
 félelem kifejezése (Ich habe Angst, dass er es vergessen hat.)
 egyetértés, egyet nem értés kifejezése (Ich bin der gleichen Meinung. Ich

bin anderer Meinung.)
 véleménykérés kifejezése (Sind Sie damit einverstande, dass…
 ellenvetés  kifejezése  és  visszautasítása  (Sie  haben  Recht,  aber…  /  Das

stimmt zwar, aber ...)
 szemrehányás kifejezése (Konntest du wirklich nicht früher kommen?!)
 emlékezés,  nem  emlékezés  kifejezése  (Ich  erinnere  mich  (nicht)  daran,

dass/ob/wie…)
 reklamálás (Entschuldigung, ich habe ein Problem mit .... / Ich möchte mich

über ... beschweren.)
 tanácskérés  és  -adás,  ajánlattétel  kifejezése  (Was  sagst  du  dazu?  Ich

schlage dir vor, …)
 segítség felajánlása, elfogadása (Kann ich Ihnen helfen? Danke, ich schaffe

es schon., Was kann ich für dich tun? – Danke, es geht schon.)
 beszélgetési szándék jelzése, félbeszakítás (Dabei fällt mir ein, …/Darf ich

hier hinzufügen, …)
 megerősítés kifejezése (Ja, aber natürlich. Völlig recht.)
 körülírás, példa megnevezése (Das ist also ein Gegenstand, der ...)
 érdeklődés, érdektelenség (Ich interessiere mich für Sport. – Das finde ich

langweilig.)
 elismerés,  dicséret  és  arra  reagálás  (Das  ist  toll!  Die  Torte  schmeckt

phantastisch. – Danke.)
 közömbösség (Das ist mir egal.)
 indoklás (Ich kann nicht kommen, weil…)
 szóbeli üdvözletküldés (Liebe Grüße an Ihre Frau.)
 megszólítás,  elbúcsúzás  hivatalos  levélben  (Sehr  geehrter  Herr  …./Sehr

geehrte Frau …, Mit freundlichen Grüßen, Mit herzlichen Grüßen)
 beszédszándék jelzése beszélgetés közben (Ich möchte etwas hinzufügen.)
 elemek összekapcsolása szóban (Zuerst, dann, danach, schließlich)
 mondandó összefoglalása (Insgesamt, zusammenfassend)
 beszélgetés lezárása (Danke für das Gespräch.)
 segítségkérés  és  arra  reagálás  (Könntest  du  mir  bitte  helfen?  Ja,  sehr

gerne.)
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 engedélykérés  és  arra  reagálás  (Darf  ich  …  ?  Ja,  natürlich.  /  Ja,  es  ist
erlaubt.)

 feltételezés, kétely kifejezése (Ich vermute…., Ich weiß nicht, ob ….)
 magyarázat kifejezése (Wir funktioniert es? Es funktioniert mit Strom., Wozu

braucht man dieses Programm? Das braucht man zum Lernen.)
 bánat,  elkeseredés  kifejezése  (Das  ist  wirklich  traurig  zu  hören.,  Ich  bin

enttäuscht.)

Nyelvi elemek, struktúrák a német mint első idegen nyelvre a szakasz
végéig (a zárójelben olvasható német nyelvű kifejezések példák):

 személytelenség (Es ist warm. Es schneit.)
 függő beszéd jelen időben (Sie sagte, dass sie heute ins Kino geht.)
 vonzatos  igék  (Ich  denke  viel  an  den  Sommer),  névmási  határozószók

(Woran denkst du viel? Ich denke daran, …)
 főnévként használt melléknév (der Bekannte, ein Bekannter, der Verwandte,

ein Verwandter), melléknévi igenév (der Reisende, der Angestellte)
 modalitás: módbeli segédigék Präteritumban (Er konnte nicht schwimmen.

Der Kranke durfte nicht aufstehen.), brauchen zu + Inf. (Heute brauchst du
nicht mitzukommen.)

 műveltetés jelen időben és első múltban: lassen (Wir lassen / ließen unser
Auto reparieren.)

 szenvedő szerkezet jelen és múlt időben (Sie werden/wurden vom Flughafen
abgeholt. Sie sind eingeladen worden.)

 zu + Inf. szerkezet (Es ist schön, hier zu sein.)
 mellékmondatok: alanyi mellékmondat (Es freut mich, dass du hier bist.),

tárgyi mellékmondat (Ich weiß, dass du viel zu tun hast., Ich weiß nicht, ob
er morgen Zeit hat.), helyhatározói mellékmondat (Du sollst dort arbeiten,
wo du wohnst.), időhatározói mellékmondat egyidejűségre (Als ich Kind war,
las ich sehr gerne Märchen.) és elő- és utóidejűségre (Nachdem Liza die
Hausaufgabe  gemacht  hatte,  kochte  sie  einen  Tee.)  vonatkozóan,
okhatározói mellékmondat (Ich kann an dem Ausflug nicht teilnehmen, weil
ich krank bin.), célhatározói mellékmondat (Ich bin ins Kino gekommen, um
mir  den  neuen  Film  anzuschauen.),  vonatkozó  mellékmondat  (Ich  mag
dieses Lied, das du singst.) 

 névmások  szövegben  betöltött  funkcionális  használata:  mutató  névmás
(dieser, diese, dieses, derselbe, dieselbe, dasselbe), vonatkozó névmás (der,
die, das) 

 feltételesség jelen időben (Wenn wir Zeit haben, putzen wir die Fenster.),
wäre,  hätte, würde (Was würden Sie tun, wenn sie eine Million hätten?),
módbeli segédigék feltételes módban (könnte, müsste stb.)

 kollokációk, Funktionsverbgefüge (eine Reise machen, zur Verfügung stehen

Az egyes témakörök tanulási eredményeként a tanuló:
 az adott tématartományban megért összetettebb célnyelvi szöveget;
 az adott tématartományban létrehoz összetettebb célnyelvi szöveget;
 az adott tématartományban életkorának megfelelő interakciót folytat.
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A 9–10. évfolyamon a német nyelv tantárgy alapóraszáma: 204 óra.

TÉMAKÖR: Themen und Situationen im persönlichen Bereich: 
Verwandtschaftsbeziehungen, Lebensstil, Mensch und 
Gesellschaft

ÓRASZÁM: 30 óra (10+20)

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK)
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási
szakasz végére:

 beszámol  saját  élményen,  tapasztalaton  alapuló  vagy  elképzelt
eseményről  a  cselekmény,  a  körülmények,  az  érzések  és  gondolatok
ismert nyelvi eszközökkel történő jellemzésével;
 leír  összetettebb cselekvéssort,  történetet,  személyes élményeket,
elvontabb témákban;
 megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó hangzó szöveg
lényegi tartalmát;
 megérti  és  értelmezi  az  összetettebb,  a  tématartományhoz
kapcsolódó  összefüggő  hangzó  szöveget,  és  értelmezi  a  szövegben
megjelenő összefüggéseket;
 megérti  és  értelmezi  az  összefüggéseket  az  ajánlott
tématartományokhoz  kapcsolódó  összefüggő,  akár  autentikus  írott
szövegekben;
 a  társalgást  fenntartja,  törekszik  mások  bevonására,  és  szükség
esetén lezárja azt, akár ismeretlen beszélgetőtárs esetében is;
 előkészület  nélkül  részt  tud  venni  személyes  jellegű,  vagy
érdeklődési körének megfelelő ismert témáról folytatott társalgásban; 
 a  tématartományhoz  kapcsolódó  kép  alapján  kifejti  gondolatait,
véleményét és érzéseit;
 a  tanult  nyelvi  funkciókat  és  nyelvi  eszköztárát  életkorának
megfelelő helyzetekben alkalmazza;
 digitális  eszközökön  és  csatornákon  keresztül  is  alkot  szöveget
szóban és írásban;
 szóban  és  írásban  átad  nyelvi  szintjének  megfelelő  célnyelvi
tartalmakat valós nyelvi interakciók során;
 a társalgásba aktívan, kezdeményezően és egyre magabiztosabban
bekapcsolódik az érdeklődési körébe tartozó témák esetén a személyes
tématartományon belül;
 a mindennapi élet különböző területein, a kommunikációs helyzetek
széles körében tesz fel releváns kérdéseket információszerzés céljából, és
válaszol megfelelő módon a hozzá intézett célnyelvi kérdésekre;
 véleményét  szóban,  tanult  nyelvi  eszközökkel  megfogalmazza  és
arról interakciót folytat;
 véleményét  írásban,  tanult  nyelvi  eszközökkel  megfogalmazza  és
arról interakciót folytat;
 mondanivalóját  kifejezi  kevésbé  ismerős  helyzetekben  is,  nyelvi
eszközök széles körének használatával;
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 információt  vagy  véleményt  közlő  és  kérő,  összefüggő
feljegyzéseket, üzeneteket ír.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK

 A  témakörre  jellemző  résztvevőkre  vonatkozó  szókincs  ismerete
célnyelven: Bekannte, Familienmitglieder,  Freunde, berühmte Personen,
Vorbilder, medizinisches Fachpersonal

 A  témakörre  jellemző  helyszínekre  vonatkozó  szókincs  ismerete
célnyelven:  unmittelbare  und  weitere  Umgebung,  Freizeitorte,
Arbeitsplätze,  Institutionen  im  Gesundheitswesen,  Persönliche
Dienstleistungen

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:
Teile  des  Hauses/der  Wohnung,  Einrichtung,  Gebrauchsgegenstände,
grundlegende Gegenstände zur Behandlung von Krankheiten und um fit
zu bleiben, Kleider und Accessoires 

 A  témakörre  jellemző  eseményekre  vonatkozó  szókincs  ismerete
célnyelven: Feste, Schul- und Familienfeiern, Sportarten, Sportereignisse,
Krankheiten 

 A  témakörre  jellemző  tevékenységekre  vonatkozó  szókincs  ismerete
célnyelven:  Hobbys,  Freizeitaktivitäten,  Haushalts  –und Gartenarbeiten,
Tagesablauf,  Gewohnheiten,  gesunde Ernährung,  Plätze zum Essen (zu
Hause,  Kantine,  Restaurants),  fit  bleiben,  zum  Arzt  gehen,  tägliche
Aufgaben, 

 A  témakörre  jellemző  fogalmakra  vonatkozó  szókincs  ismerete
célnyelven:  größerer  Familienkreis,  soziale  Beziehungen,  Kleider  und
Mode, häufige Krankheiten und Verletzungen, medizinische Behandlung,
Heilmittel  zu  Hause,  positive  und  negative  Charakterzüge  Wohlstand,
Lebensphasen,  Zukunftspläne,  persönliche  Erfolge  und  Misserfolge,
Jungsein, Frauenrolle-Männerrolle 

 Személyes élethez tartozó információk átadása 
 Életkornak  és  nyelvi  szintnek  megfelelő  mindennapi  nyelvi  funkciók

használata
 Interakció a személyes tématartományban

TÉMAKÖR: Themen und Situationen im Bereich der Umgebung und
Umwelt
ÓRASZÁM: 20 óra (5+15)

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK)
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási
szakasz végére:

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít
önállóan vagy kooperatív munkaformában;
 megérti  és  értelmezi  az  összetettebb,  a  tématartományhoz
kapcsolódó  összefüggő  hangzó  szöveget,  és  értelmezi  a  szövegben
megjelenő összefüggéseket;
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 véleményét  szóban,  tanult  nyelvi  eszközökkel  megfogalmazza  és
arról interakciót folytat;
 véleményét  írásban,  tanult  nyelvi  eszközökkel  megfogalmazza  és
arról interakciót folytat;
 egyénileg  vagy  kooperáció  során  létrehozott  projektmunkával
kapcsolatos  kiselőadást  tart  önállóan,  akár  IKT-eszközök  segítségével,
felkészülést követően;
 összefüggően, érthetően és nagyrészt folyékonyan beszél az adott
tématartományhoz  tartozó  és  az  érettségi  témákban  a  tanult  nyelvi
eszközökkel, felkészülést követően;
 összefüggő,  folyékony  előadásmódú  szóbeli  prezentációt  tart
önállóan,  felkészülést követően, az érettségi  témakörök közül  szabadon
választott témában, IKT-eszközökkel támogatva mondanivalóját;
 értelmezi  a  számára  ismerős,  elvontabb  tartalmú  szövegekben
megjelenő ismeretlen nyelvi elemeket;
 megérti  és  értelmezi  az  összefüggéseket  az  ajánlott
tématartományokhoz  kapcsolódó  összefüggő,  akár  autentikus  írott
szövegekben.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK

 A  témakörre  jellemző  résztvevőkre  vonatkozó  szókincs  ismerete
célnyelven: Tiere, Pflanzen Personen im Dienste des Umweltschutzes

 A  témakörre  jellemző  helyszínekre  vonatkozó  szókincs  ismerete
célnyelven: Natur,  Zuhause,  Städte, auf dem Lande  geografische Orte,
Weltall, die Erde

 A  témakörre  jellemző  eseményekre  vonatkozó  szókincs  ismerete
célnyelven: Naturkatastrophen, Umweltschutz-Kampagne

 A  témakörre  jellemző  tevékenységekre  vonatkozó  szókincs  ismerete
célnyelven:  Umweltschutz,  Tierschutz,  Haustiere  halten,  Bodenschätze
schützen, soziales Engagement

 A  témakörre  jellemző  fogalmakra  vonatkozó  szókincs  ismerete
célnyelven:  Naturphänomene,  Erhaltung  der  Natur,  Nachhaltigkeit,
Wiederverwertung  und  Wiederverwendung,  Wetter  und  Klima,
Jahreszeiten

 A  környezeti  és  természeti  tématartományhoz  tartozó  információk
átadása

 Interakció a környezettel és természettel kapcsolatos tématartományban

TÉMAKÖR: Themen  und  Situationen  im  Bereich  der  Schule  und
Ausbildung
ÓRASZÁM: 20 óra (15+5)

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK)
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási
szakasz végére:

 értelmezi  a  szintjének  megfelelő  célnyelvi,  komplexebb  tanári
magyarázatokat a nyelvórákon;
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 a  tématartományhoz  kapcsolódó  kép  alapján  kifejti  gondolatait,
véleményét és érzéseit; 
 részt  vesz  a  változatos  szóbeli  interakciót  és  kognitív  kihívást
igénylő nyelvórai tevékenységekben;
 egyénileg  vagy  kooperáció  során  létrehozott  projektmunkával
kapcsolatos  kiselőadást  tart  önállóan,  akár  IKT-eszközök  segítségével,
felkészülést követően;
 a megfelelő szövegtípusok jellegzetességeit követi;
 kreatív,  változatos  műfajú  szövegeket  alkot  szóban,  kooperatív
munkaformákban;
 megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó hangzó szöveg
lényegi tartalmát;
 alkalmazza  a  hangzó  szövegből  nyert  információt  feladatok
megoldása során;
 alkalmazza az írott szövegből nyert információt feladatok megoldása
során;
 véleményét  szóban,  tanult  nyelvi  eszközökkel  megfogalmazza  és
arról interakciót folytat;
 véleményét  írásban,  tanult  nyelvi  eszközökkel  megfogalmazza  és
arról interakciót folytat;
 összefoglal  és  lejegyzetel,  írásban  közvetít  rövid  olvasott  vagy
hallott szövegeket;
 visszaad tankönyvi vagy más tanult szöveget, elbeszélést, nagyrészt
folyamatos  és  érthető  történetmeséléssel,  a  cselekményt  logikusan
összefűzve;
 váratlan,  előre  nem  kiszámítható  eseményekre,  jelenségekre  és
történésekre  jellemzően  célnyelvi  eszközökkel  is  reagál  tanórai
szituációkban.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK

 A  témakörre  jellemző  résztvevőkre  vonatkozó  szókincs  ismerete
célnyelven: Angestellte in der Schule

 A  témakörre  jellemző  helyszínekre  vonatkozó  szókincs  ismerete
célnyelven: Bildungsinstitutionen, Teile des Schulgebäudes 

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:
Mittel des Lernens in und außerhalb der Schule

 A  témakörre  jellemző  eseményekre  vonatkozó  szókincs  ismerete
célnyelven: Feste in der Schule, Schultraditionen, Ereignisse, Programme
und  Möglichkeiten  des  Sprachenlernens/der  Sprachverwendung
außerhalb der Schule 

 A  témakörre  jellemző  ismeretek,  összehasonlítások  célnyelven:
Schulsystem in Ungarn und in den DACHL-Ländern

 A  témakörre  jellemző  tevékenységekre  vonatkozó  szókincs  ismerete
célnyelven:  Lernen,  Verwendung  von  Fremdsprachen  außerhalb  der
Schule, Gemeinschaftsprogramme, Traditionspflege
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 A  témakörre  jellemző  fogalmakra  vonatkozó  szókincs  ismerete
célnyelven:  Schulfächer,  Wissen,  Ziele  mit  dem  Sprachenlernen,
verschiedene Wege des Lernens

 Részvétel tanórai nyelvi fejlesztő tevékenységekben
 Életkornak  és  nyelvi  szintnek  megfelelő  írott  és  hangzó  szöveg

felhasználása a nyelvi fejlesztő tevékenységek során
 Életkornak és nyelvi  szintnek megfelelő szöveg létrehozása írásban és

szóban a nyelvi fejlesztő tevékenységek során 

TÉMAKÖR: Reisen und Urlaub, Tourismus
ÓRASZÁM: 20 óra (15+5)

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK)
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási
szakasz végére:

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít
önállóan vagy kooperatív munkaformában;
 megérti  és  értelmezi  az  összetettebb,  a  tématartományhoz
kapcsolódó  összefüggő  hangzó  szöveget,  és  értelmezi  a  szövegben
megjelenő összefüggéseket;
 véleményét  szóban,  tanult  nyelvi  eszközökkel  megfogalmazza  és
arról interakciót folytat;
 véleményét  írásban,  tanult  nyelvi  eszközökkel  megfogalmazza  és
arról interakciót folytat;
 egyénileg  vagy  kooperáció  során  létrehozott  projektmunkával
kapcsolatos  kiselőadást  tart  önállóan,  akár  IKT-eszközök  segítségével,
felkészülést követően;
 összefüggően, érthetően és nagyrészt folyékonyan beszél az adott
tématartományhoz  tartozó  témákban  a  tanult  nyelvi  eszközökkel,
felkészülést követően;
 összefüggő,  folyékony  előadásmódú  szóbeli  prezentációt  tart
önállóan,  szabadon  választott  témában,  IKT-eszközökkel  támogatva
mondanivalóját;
 megérti  és  értelmezi  az  összefüggéseket  az  ajánlott
tématartományokhoz  kapcsolódó  összefüggő,  akár  autentikus  írott
szövegekben.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK

 A  témakörre  jellemző  résztvevőkre  vonatkozó  szókincs  ismerete
célnyelven: Touristen und Reiseleiter, Dienstleistungspersonal

 A  témakörre  jellemző  helyszínekre  vonatkozó  szókincs  ismerete
célnyelven:  Unterkunftsmöglichkeiten,  Reiseziele,  Sehenswürdigkeiten,
Touristenattraktionen öffentliche Dienstleistungsbetriebe in Ungarn und im
Ausland

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:
Denkmäler, Ausstellungen, Reisedokumente, Verkehrsmittel, Gegenstände
beim Reisen, Unterlagen, Eintrittskarten, Prospekte 
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 A  témakörre  jellemző  eseményekre  vonatkozó  szókincs  ismerete
célnyelven: Feste und Feiertage in Ungarn und im Ausland

 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, kulturelle Unterschiede Währungen, Wirkung
des Tourismus auf Menschen und Wirtschaft

 Az  utazás  és  turizmus  tématartományhoz  tartozó  egyszerű  információk
átadása

 Interakció az utazás és turizmus tématartományban

TÉMAKÖR: Öffentliches Leben, Unterhaltung
ÓRASZÁM: 25 óra (10+15)

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK)
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási
szakasz végére:

 megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó hangzó szöveg
lényegi tartalmát;
 célzottan keresi az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket
tanórán kívül is, ismeretszerzésre és szórakozásra;
 megérti  és  értelmezi  az  összefüggéseket  az  ajánlott
tématartományokhoz  kapcsolódó  összefüggő,  akár  autentikus  írott
szövegekben;
 digitális  eszközöket  és  felületeket  is  használ  a  célnyelven
ismeretszerzésre és szórakozásra;
 kiszűr konkrét információkat nyelvi szintjének megfelelő szövegből,
és azokat összekapcsolja egyéb ismereteivel;
 írásban  röviden  indokolja  érzéseit,  gondolatait,  véleményét  már
elvontabb témákban;
 összefoglalja ismert témában nyomtatott vagy digitális alapú ifjúsági
tartalmak lényegét röviden és érthetően;
 megérti  és  értelmezi  az  összetettebb,  a  tématartományhoz
kapcsolódó összefüggő hangzó szöveget; 
 egyre  szélesebb  körű  témákban,  nyelvi  kommunikációt  igénylő
helyzetekben interakciót folytat megfelelő módon, felhasználva általános
és  nyelvi  háttértudását,  ismereteit,  alkalmazkodva  a  társadalmi
normákhoz;
 információt  vagy  véleményt  közlő  és  kérő,  összefüggő
feljegyzéseket, üzeneteket ír;
 nyelvtanulási  céljai  érdekében  él  a  valós  nyelvhasználati
lehetőségekkel.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK

 A  témakörre  jellemző  résztvevőkre  vonatkozó  szókincs  ismerete
célnyelven: Angestellte in sozialen Institutionen
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 A  témakörre  jellemző  helyszínekre  vonatkozó  szókincs  ismerete
célnyelven: kulturelle Institutionen, Restaurants,  Hotels,  berühmte Orte
im In- und Ausland

 A  témakörre  jellemző  tevékenységekre  vonatkozó  szókincs  ismerete
célnyelven: Verwaltung, Wegbeschreibung, Auskunft geben

 A  témakörre  jellemző  eseményekre  vonatkozó  szókincs  ismerete
célnyelven: kulturelle Veranstaltungen, Unterhaltungsmöglichkeiten

 A  témakörre  jellemző  fogalmakra  vonatkozó  szókincs  ismerete
célnyelven: Hobbies, Unterhaltung, Kultur, Dientleistungen

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmak
megismerése:  Freizeitaktivitäten,  Unterhaltungsmöglichkeiten,  Hobbys,
Kunst  und  kulturelle  Ereignisse  und  Veranstaltungen,  Konzerte,  Sport,
Lesen, Computerspiele, Medien, Apps

 Életkornak  és  nyelvi  szintnek  megfelelő  német  nyelvű  akár  irodalmi
szövegek, filmek felhasználása szórakozás és játékos nyelvtanulás céljára

 A  közéleti  tématartományhoz  tartozó  egyszerű  információk  átadása,
cseréje

  Interakció a közéleti tématartományban

TÉMAKÖR: Bezüge zur Zielsprache und zum Sprachenlernen
ÓRASZÁM: 20 óra (10+10)

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK)
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási
szakasz végére:

 beazonosít  nyelvtanulási  célokat  és  ismeri  az  ezekhez  tartozó
nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiákat; 
 nyelvtanulási  céljai  érdekében  tudatosabban  foglalkozik  a
célnyelvvel;
 céljai eléréséhez társaival párban és csoportban is együttműködik;
 céljai eléréséhez önszabályozóan is dolgozik;
 használ önértékelési módokat nyelvtudása felmérésére;
 egyre tudatosabban használja az ön-, tanári, vagy társai értékelését
nyelvtudása fenntartására és fejlesztésére;
 körülírással  közvetíti a jelentéstartalmat, ha a megfelelő szót nem
ismeri;
 ismert  témákban  a  szövegösszefüggés  alapján  kikövetkezteti  az
ismeretlen szavak jelentését, megérti az ismeretlen szavakat is tartalmazó
mondat jelentését;
 félreértéshez  vezető  hibáit  kijavítja,  ha  beszédpartnere  jelzi  a
problémát; 
 a kommunikáció megszakadása esetén más stratégiát  alkalmazva
újrakezdi a mondandóját;
 a társalgás vagy eszmecsere menetének fenntartásához alkalmazza
a rendelkezésére álló nyelvi és stratégiai eszközöket;
 nem értés esetén tudja tisztázni a tartalmat;
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 a  tanult  kifejezések  alkalmazásával  és  a  tanult  nyelvi  szokások
követésével céljainak megfelelő érzéseket és beszédszándékokat fejez ki;
 digitális  eszközökön  és  csatornákon  keresztül  is  folytat  célnyelvi
interakciót az ismert nyelvi eszközök segítségével;
 digitális eszközökön és csatornákon keresztül is megérti  az ismert
témához kapcsolódó írott vagy hallott szövegeket;
 használja  a  nyelvtanulási  és  nyelvhasználati  stratégiákat
nyelvtudása fenntartására és fejlesztésére;
 hibáiból  levont  következtetéseire  többnyire  épít  nyelvtudása
fejlesztése érdekében;
 megfogalmaz  hosszú  távú  nyelvtanulási  célokat  saját  maga
számára;
 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;
 használ kiemelést, hangsúlyozást, helyesbítést;
 összekapcsolja  a  mondatokat  megfelelő  kötőszavakkal,  így
követhető leírást ad vagy nem kronológiai sorrendben lévő eseményeket
is elbeszél;
 a szövegek létrehozásához nyomtatott vagy digitális segédeszközt,
szótárt használ;
 alkalmazza a célnyelvi normához illeszkedő kiejtést, beszédtempót
és intonációt;
 digitális  eszközöket  és  felületeket  is  magabiztosan  használ
nyelvtudása fejlesztésére;
 megérti  az  ismeretlen  nyelvi  elemeket  is  tartalmazó  írott  –  akár
egyszerűbb irodalmi – szöveg tartalmát;
 a  szövegkörnyezet  alapján  kikövetkezteti  a  szövegben  előforduló
ismeretlen szavak jelentését;
 egy összetettebb nyelvi feladat, projekt végéig tartó célokat tűz ki
magának;
 nyelvtanulási  céljai  érdekében  használja  a  tanórán  kívüli
nyelvtanulási lehetőségeket;
 kikövetkezteti  a  szövegben  megjelenő  elvontabb  nyelvi  elemek
jelentését az ajánlott tématartományokhoz kapcsolódó témákban;
 nyelvi haladását fel tudja mérni;
 hibáit az esetek többségében is tudja javítani.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK

 A  témakörre  jellemző  fogalmakra  vonatkozó  szókincs  ismerete
célnyelven:  Sprachkönnen  und  Sprachkenntnisse,  Sprachlernstrategien,
Sprachen, autonomes Lernen, 

 A célnyelvre jellemző standardhoz közelítő kiejtés használata 
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 Nyelvtanulási  és  nyelvhasználati  stratégiák  egyre  tudatosabb
alkalmazása

TÉMAKÖR: Interkulturelle und landeskundliche Themen
ÓRASZÁM: 10 óra (5+5)

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK)
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási
szakasz végére:

 alkalmazza a célnyelvi kultúráról megszerzett ismereteit informális
kommunikációjában;
 ismeri  és  keresi  a  főbb  hasonlóságokat  és  különbségeket  saját
anyanyelvi  és  a  célnyelvi  közösség  szokásai,  értékei,  attitűdjei  és
meggyőződései között;
 felismeri  a  legfőbb  hasonlóságokat  és  különbségeket  az  ismert
nyelvi változatok között;
 tájékozott  a  célnyelvi  országok  jellemzőiben  és  kulturális
sajátosságaiban;
 a  célnyelvi  kultúrákhoz  kapcsolódó  tanult  nyelvi  elemeket
magabiztosan használja.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK

 Célnyelvi  kulturális  szokások,  jellemzők  ismerete:  Bräuche  und
Traditionen
 Célnyelvi országok országismereti jellemzőinek ismerete: Leute und
Kultur,  Traditionen,  typische Wahrzeichen,  nationale  Sportarten,  Küche,
regionale Sprache, Sehenswürdigkeiten Kunst, Geschichte
 A célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemek alkalmazása
 Célnyelvi kultúráról egyszerű információk átadása
 Egyszerű interakció a célnyelvi kultúráról

TÉMAKÖR: Fächerübergreifende Themen und Situationen 
ÓRASZÁM:14 óra (9+5)

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK)
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;
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 kiszűr konkrét információkat nyelvi szintjének megfelelő szövegből,
és azokat összekapcsolja egyéb ismereteivel;
 használ  célnyelvi  elemeket  más  tudásterületen  megcélzott
tartalmakból.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK

 Tanult  szavak,  szókapcsolatok  használata  célnyelven  a  témakörre
jellemző, életkornak és érdeklődésnek megfelelő tartalmakból

 Információszerzés célnyelven egyéb tanulásterületi tartalmakban

TÉMAKÖR: Aktuelle Themen
ÓRASZÁM: 13 óra (6+7)

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK)
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási
szakasz végére:

 használja  a  célnyelvet  életkorának  és  nyelvi  szintjének  megfelelő
aktuális témákban és a hozzájuk tartozó szituációkban;
 megérti a célnyelvi, életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai
és nemzetközi hírek, események lényegét.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK

 Életkornak  és  érdeklődésnek  megfelelő  hazai  és  nemzetközi  aktuális
hírekre  és  eseményekre  vonatkozó  alapvető  szókincs  megértése  és
használata célnyelven

 Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírek
és események értelmezése és tájékozódásra való alkalmazása célnyelven

 Életkornak  és  érdeklődésnek  megfelelő  német  nyelvű  hazai  és
nemzetközi aktuális hírek és események alkalmazása ismeretszerzésre,
szórakozásra.

TÉMAKÖR: Wissenschaft und Technik, Kommunikation
ÓRASZÁM: 17 óra (7+10)

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK)
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási
szakasz végére:

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít
önállóan vagy kooperatív munkaformában;
 megérti  és  értelmezi  az  összetettebb,  a  tématartományhoz
kapcsolódó  összefüggő  hangzó  szöveget,  és  értelmezi  a  szövegben
megjelenő összefüggéseket;
 véleményét  szóban,  tanult  nyelvi  eszközökkel  megfogalmazza  és
arról interakciót folytat;
 véleményét  írásban,  tanult  nyelvi  eszközökkel  megfogalmazza  és
arról interakciót folytat;
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 egyénileg  vagy  kooperáció  során  létrehozott  projektmunkával
kapcsolatos  kiselőadást  tart  önállóan,  akár  IKT-eszközök  segítségével,
felkészülést követően;
 összefüggően, érthetően és nagyrészt folyékonyan beszél az adott
tématartományhoz  tartozó  témákban  a  tanult  nyelvi  eszközökkel,
felkészülést követően;
 összefüggő,  folyékony  előadásmódú  szóbeli  prezentációt  tart
önállóan,  felkészülést  követően,  szabadon  választott  témában,  IKT-
eszközökkel támogatva mondanivalóját;
 értelmezi  a  számára  ismerős,  elvontabb  tartalmú  szövegekben
megjelenő ismeretlen nyelvi elemeket;
 megérti  és  értelmezi  a  lényeget  az  ajánlott  tématartományokhoz
kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott szövegekben.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:
Technik im Haushalt, 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
 Egyszerű interakció a tudomány és technika tématartományban

TÉMAKÖR: Wissenserwerb, Wissensvermittlung 
ÓRASZÁM: 15 óra (10+5)

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK)
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási
szakasz végére:

 összefüggő,  papíralapú  vagy  IKT-eszközökkel  segített  írott
projektmunkát készít önállóan vagy kooperatív munkaformában;
 egyénileg  vagy  kooperáció  során  létrehozott  projektmunkával
kapcsolatos  kiselőadást  tart  önállóan,  akár  IKT-eszközök  segítségével,
felkészülést követően;
 szóban átad nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi tartalmakat valós
nyelvi interakciók során;
 környezetének kulturális értékeit célnyelven közvetíti;
 írásban  közvetít  célnyelvi  tartalmakat  valós  nyelvi  interakciót
igénylő helyzetekben;
 digitális  eszközöket  és  felületeket  is  használ  a  célnyelven
ismeretszerzésre és szórakozásra;
 összefoglal  és  lejegyzetel,  írásban  közvetít  nyelvi  szintjének
megfelelő, rövid olvasott vagy hallott szövegeket;
 nyelvtanulási  céljai  érdekében  használja  a  tanórán  kívüli
nyelvtanulási lehetőségeket;
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 nyelvtanulási  céljai  érdekében  él  a  valós  nyelvhasználati
lehetőségekkel.

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK

 A tanult témákhoz kapcsolódó német nyelvű információ megszerzése
 Információ megosztása német nyelven

A témakörök áttekintő táblázata:

Témakör neve Összóraszá
m

9. 
osztály

10.
osztály

Themen und Situationen im persönlichen 
Bereich: Verwandtschaftsbeziehungen, 
Lebensstil, Mensch und Gesellschaft

30 10 20

Themen  und  Situationen  im  Bereich  der
Umgebung und Umwelt

20 5 15

Themen  und  Situationen  im  Bereich  der
Schule und Ausbildung

20 15 5

Reisen und Urlaub, Tourismus 20 15 5
Öffentliches Leben, Unterhaltung 25 10 15
Bezüge  zur  Zielsprache  und  zum

Sprachenlernen
20 10 10

Interkulturelle  und  landeskundliche
Themen

10 5 5

Fächerübergreifende  Themen  und
Situationen

14 9 5

Aktuelle Themen 13 6 7
Wissenschaft und Technik, Kommunikation 17 7 10
Wissenserwerb, Wissensvermittlung 15 10 5

Összes óraszám: 204 102 102

9. évfolyam

Heti óraszám: 3

Éves óraszám: 102

TÉMAKÖR TARTALOM
Verwandtschaftsbezieh
ungen,  Lebensstil,
Mensch  und
Gesellschaft (10)

Reggeli tevékenységek otthon. 
Napirend hétköznap és hétvégén. 
Személyiségteszt.
Foglalkozások  és  tevékenységek.  Női  és  férfi
munkák.

Bereich  der  Umgebung
und Umwelt (5)

Az  iskola  és  más  intézmények  kapcsolata.
(Önkormányzat,  sport  és  egészségügyi
létesítmények)

Bereich der Schule  und
Ausbildung (15)

Iskola  ma  és  régen.  Iskolatípusok,  osztályzás.
Hagyományőrzés.
Az  ideális   iskola.  A  saját  iskola  bemutatása,
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iskolai sport.
Személyiségteszt.  
Jövőbeni tervek, pályaválasztás.

Reisen  und  Urlaub,
Tourismus (15)

Utazási  előkészületek,  egy  utazás
megszervezése. 
Aktív és passzív nyaralás
Az egyéni és a társasutazás előnyei és hátrányai. 
Turisztikai  célpontok.  Barangolás
Németországban.

Öffentliches  Leben,
Unterhaltung (10)

Étkezési szokások. 
Sportolás, kedvenc sport. Extrém sportok. 
Nyaralás  a szülőkkel, barátokkal. 
Iskolai rendezvények.

Bezüge zur Zielsprache 
und zum 
Sprachenlernen (10)

Szólások testrészekkel. Találós kérdések.
Gyógykezelés,  párbeszédek  az  orvosnál.  
Kórházi  tevékenységek.  Beszámolás
eseményekről.

Interkulturelle  und
landeskundliche
Themen (5)

Kulturális  és  sportélet  nálunk  és  a
célországokban.
Osztálykirándulás.
Nyelvtanulás külföldön.

Fächerübergreifende
Themen und Situationen
(9)

Testrészek.
Sportválasztás motivációi.
Betegségek, balesetek, sérülések.

Aktuelle Themen (6) Házimunka:  statisztika  elemzése  és
közvéleménykutatás. 
Vitafórumok  aktuális  eseményekről.
Interjúkészítés.
Életrajz és pályázat írásban és szóban.

Wissenschaft  und
Technik,
Kommunikation (7)

Időutazás  a  régmúltba.  Találmányok,  híres
emberek.
Sporttörténeti érdekességek.
A  számítógép,  a  mobiltelefon  és  az  internet
szerepe a pályaválasztás és a munka világában.

Wissenserwerb,
Wissensvermittlung (10)

Időutazás a régmúltba. 
Egészséges ill. egészségtelen életmód.

Nyelvtani ismeretek:
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 Visszaható igék
 Személytelenség kifejezése(Es ist warm. Es schneit.)
 Feltételes mód jelen idő: wäre, hätte, körülírás würde + Infinitivvel
 Modalitás:  módbeli  segédigék  Präteritumban  (pl.  Er  konnte  nicht
schwimmen.)
 Brauchen zu + Infinitiv (pl. Heute brauchst du nicht mitzukommen.)
 Módbeli segédigék feltételes mód jelen ideje: könnte, müsste
 Vonzatos igék
 Kérdő névmások: Worüber? Über wen?
 Névmási határozószók: darüber – über ihn
 Vonatkozói mellékmondat a „der, die, das” vonatkozó névmásokkal
 A vonatkozó névmások birtokos esete: dessen, deren
 „Sollen” és „sollte” használata
 Szenvedő  szerkezet  (Passiv)  jelen-  és  múlt  ideje  (pl.wird/wurde
gemacht, ist gemacht worden)
 A műveltetés kifejezése  jelen időben és elbeszélő múltban: lassen
(pl. Wir lassen / ließen unser Auto reparieren.)
 Szenvedő  szerkezet  befejezett  múlt  ideje  (pl.  sind  ausgezeichnet
worden)
 Zu + Infinitiv
 Mellékmondatok kötőszókkal: als, wenn, trotzdem, obwohl, während
 Célhatározói szerkezetek: um… zu+ Infinitiv / damit + KATI szórend
 Vonatkozó névmás: wo, wohin, woher
 Zustandspassiv (pl. ist geöffnet)
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A továbbhaladás feltétele:

Hallott szöveg értése

A tanuló legyen képes
 kb.  100  szavas  köznyelvi  szövegben  a  lényeges  információt  a
lényegtelentől
elkülöníteni;
  kb.  100  szavas  köznyelvi  szövegben  ismeretlen  nyelvi  elem
jelentését a
szövegösszefüggésből kikövetkeztetni;
 kb. 100 szavas köznyelvi szövegben fontos információt megérteni;
 kb.  100  szavas  köznyelvi  szövegben  specifikus  információt
azonosítani;
 köznyelvi beszélgetés vagy monologikus szöveg lényegét megérteni.

Beszédkészség

A tanuló legyen képes
 köznyelven  megfogalmazott  kérdésekre  egyszerű  struktúrákban
rendezett válaszokat
adni;
 egyszerű  mondatokban  közléseket  megfogalmazni,  kérdéseket
feltenni, eseményeket
elmesélni, érzelmeket kifejezni;
 megértési, illetve kifejezési problémák esetén segítséget kérni;
 beszélgetésben részt venni;
 társalgást követni.

        Olvasott szöveg értése

A tanuló legyen képes
  kb. 150 szavas, köznyelven megírt szöveget elolvasni;
 kb.  150  szavas  köznyelvi  szövegben  lényeges  információt  a
lényegtelentől
megkülönböztetni;
 ismert  nyelvi  elemek  segítségével  kb.  150  szavas  köznyelvi
szövegben ismeretlen
nyelvi elemek jelentését kikövetkeztetni;
 kb.  150  szavas  köznyelven  megírt  szövegben  fontos  információt
megtalálni;
 kb.  150  szavas  köznyelvi  szövegben  specifikus  információt
azonosítani;
 kb. 150 szavas köznyelven megírt szöveg lényegét megérteni;
 egyszerű vagy egyszerűsített publicisztikai illetve irodalmi szöveget
követni.

Íráskészség

A tanuló legyen képes
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  kb.  80-100  szavas,  tényszerű  információt  közvetítő  néhány
bekezdésből álló, szöveget
írni;
 gondolatait  változatos  kifejezésekkel  és  mondatszerkezetekkel,  a
megfelelő nyelvi
eszközök  használatával,  logikai  összefüggések  alapján  szöveggé
rendezni, egyszerű
közléseket írásban megfogalmazni;
  különböző szövegfajtákat létrehozni;
változatos közlésformákat (leírás, elbeszélés, jellemzés) használni.

10. évfolyam

Heti óraszám: 3

Éves óraszám: 102

TÉMAKÖR TARTALOM
Verwandtschaftsbezieh
ungen,  Lebensstil,
Mensch  und
Gesellschaft (20)

Személyleírás. Jellemvonások.
Barátságok, szerelem.
Szülő-gyerek kapcsolat. Kapcsolat a testvérrel, 

nagyszülőv
el.

Feszültségek  a  családban.  Generációs
konfliktusok.

Bereich  der  Umgebung
und Umwelt (15)

Az otthon: vidék kontra város. 
Növények és állatok a környezetünkben. 
Időjárási viszonyok. Évszakok.

Bereich der Schule und
Ausbildung (5)

Az első iskolai nap hagyományai.
Nemzeti ünnepeink.

Reisen  und  Urlaub,
Tourismus
(5)

Utazás a különböző évszakokban.
Falusi turizmus.

Öffentliches  Leben,
Unterhaltung (15)

Ünnepek. Családi ünnepek.
Karácsonyi, szilveszteri hagyományok.
Fiatalok médiahasználata. Virtuális állattartás.
Média jelentősége: Televíziós szokások. Filmek.

Bezüge zur Zielsprache 
und zum 
Sprachenlernen (10)

Vitafórum: Nagykorúság, felelősségvállalás.
Az állattartás szabályai.
Banki szolgáltatások.
A jövő áruháza.

Interkulturelle  und
landeskundliche
Themen (5)

Nemzeti ünnepek a német nyelvterületeken.
Legendás állatok.

Fächerübergreifende Szigetfesztivál.
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Themen  und
Situationen (5)

Grimm-mesék és tanulságaik.

Aktuelle Themen (7) Tanácsok a vásárláshoz.
Médiák előnyei és hátrányai. Élet a médiákkal és
nélkülük.

Wissenschaft  und
Technik,
Kommunikation (10)

Vásárlás az interneten.
Szolgáltatások.  Háztartási  gépek.  Használati
utasítás.

Wissenserwerb,
Wissensvermittlung (5)

A  pénz,  mint  fizetőeszköz.  Folyószámlanyitás  a
bankban.

Nyelvtani ismeretek:

 Hasonlítás kifejezése a je …, desto … páros kötőszóval bevezetett
szerkezettel
 Szenvedő szerkezet (Passiv) módbeli segédigével (pl. kann gemacht
werden)
 sein … zu + Infinitiv / haben … zu + Infinitiv
 Vonatkozó névmások: wer, wen, wem, wessen
 Szórend: tárgy- és részes eset
 Kölcsönös névmás: einander, miteinander
 Óhajtó mondat (pl. Wenn ich doch mehr Zeit hätte!)
 Feltételes mondat wenn nélkül (pl. Hätte ich mehr Zeit, (dann) …)
 Időhatározói kötőszók: bis, solange, sobald
 Régmúlt  (Plusquamperfekt)  (pl.  hatte  eingeladen  /  war
angekommen)
 Elő- és utóidejűség: nachdem, bevor
 anstatt dass / anstatt … zu + Infinitiv és ohne dass / ohne … zu +
Infinitiv szerkezetek
 A derjenige / diejenige / dasjenige névmás
 Kötőszó: als ob
 Melléknévi vonzatok (pl. stolz auf + A sein)
 Befejezett melléknévi igenév (pl. ein gedeckter Tisch)
 Funktionsverbgefüge (pl. eine Reise machen, zur Verfügung stehen)

A továbbhaladás feltétele:
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Hallott szöveg értése

A tanuló legyen képes
 kb.  150  szavas  köznyelvi  szövegben  a  lényeges  információt  a
lényegtelentől
elkülöníteni;
  kb.  150  szavas  köznyelvi  szövegben  ismeretlen  nyelvi  elem
jelentését a
szövegösszefüggésből kikövetkeztetni;
 kb. 150 szavas köznyelvi szövegben fontos információt megérteni;
 kb.  150  szavas  köznyelvi  szövegben  specifikus  információt
azonosítani;
 köznyelvi beszélgetés vagy monologikus szöveg lényegét megérteni.

Beszédkészség

A tanuló legyen képes
 köznyelven  megfogalmazott  kérdésekre  egyszerű  struktúrákban
rendezett válaszokat
adni;
 egyszerű  mondatokban  közléseket  megfogalmazni,  kérdéseket
feltenni, eseményeket
elmesélni, érzelmeket kifejezni;
 megértési, illetve kifejezési problémák esetén segítséget kérni;
 beszélgetésben részt venni;
 társalgást követni.

        Olvasott szöveg értése

A tanuló legyen képes
  kb. 200 szavas, köznyelven megírt szöveget elolvasni;
 kb.  200  szavas  köznyelvi  szövegben  lényeges  információt  a
lényegtelentől
megkülönböztetni;
 ismert  nyelvi  elemek  segítségével  kb.  150  szavas  köznyelvi
szövegben ismeretlen
nyelvi elemek jelentését kikövetkeztetni;
 kb.  200  szavas  köznyelven  megírt  szövegben  fontos  információt
megtalálni;
 kb.  200  szavas  köznyelvi  szövegben  specifikus  információt
azonosítani;
 kb. 200 szavas köznyelven megírt szöveg lényegét megérteni;
 egyszerű vagy egyszerűsített publicisztikai illetve irodalmi szöveget
követni.

Íráskészség

A tanuló legyen képes
  kb.  100-120  szavas,  tényszerű  információt  közvetítő  néhány
bekezdésből álló, szöveget
írni;

50



 gondolatait  változatos  kifejezésekkel  és  mondatszerkezetekkel,  a
megfelelő nyelvi

                 eszközök használatával, logikai összefüggések alapján szöveggé
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