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9. évfolyam

TÉMAKÖR TARTALOM
1. Verwandtschafts-
beziehungen, Lebensstil, 
Mensch und Gesellschaft (20)

Család, családtagok.
Ruhadarabok, színek.
Hobbik, sportágak.
Bevásárlás. 
Élelmiszerek, ételek, étkezések.

2. Umgebung, Umwelt (10) Lakás, lakóhely.
Napok, hónapok, évszakok, időjárás.

3. Schule/Ausbildung (4) Az iskola helyiségei, tantárgyak.
4. Sprachenlernen (5) Nyelvórai tevékenységek, nyelviskolák.
5 .Reise, Tourismus (8) Vakációs tervek, nyaralás, szállástípusok.

Szolgáltatások az utazáshoz kapcsolódóan.
6. Öffentliches Leben, 
Unterhaltung (10)

Szabadidős elfoglaltságok, hobbik, sportágak.
Kínálás, rendelés, fizetés.
 A lakóhely szolgáltatásai.

7 .Interkulturelle Themen 
 (5)

Német nyelvű országok.
Berlin nevezetességei.
Német nevezetességek.
Ételek, étkezési szokások a célországokban.

8. Fächerübergreifende 
Themen (15)

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

9. Aktuelle Themen (10) Hírműsor meghallgatása, aktuális sporteseményről 
közvetítés német nyelven, látottak, hallottak megbeszélése.
Internetes kutatómunka. 

10. Wissenserwerb (15) Weihnachten in Deutschland (Deutsche Welle)
Prezentáció készítése választott témában.

Nyelvtani ismeretek:

-igeragozás jelen időben, haben, sein, es gibt igék;

-tőhangváltós igék; 

-módbeli segédigék jelen ideje, möchte alkalmazása;

-felszólító mód; 

-elváló igekötős igék

-első múlt (Präteritum)

-jövő idő

-a főnév és képzése, többes száma;



-határozott, határozatlan névelő;

-személyes névmások;

-birtokos névmások: mein/e…

-birtoklás

-tárgyeset, elöjárószavak tárgyesettel;

-részes eset, elöljárószavak részes esettel

-tagadás: nein, nicht, kein/e;

-általános alany;

-mondatalkotás: kijelentő- és kérdőmondat, kérdőszavak;

-időhatározói kifejezések, évszámok, az óra;

-kötőszavak, szórend; 

-szóképzés;

10. évfolyam



TÉMAKÖR TARTALOM
1. Verwandtschafts-
beziehungen, Lebensstil, Mensch und 
Gesellschaft (20)

Családtagok, családi állapot.
Emberek külső és belső leírása.
A tizenévesek világa: kapcsolat a 
kortársakkal, felnőttekkel. 

2. Umgebung, Umwelt (10) Lakás, lakókörnyezet, lakótársak, 
berendezési tárgyak, házi munka.
Napok, hónapok, évszakok, 
környezettudatosság.

3. Schule/Ausbildung (6) Iskolatípusok. Az iskola helyiségei.
Tanulás külföldön.
Osztályzás.
Szakmák, Girlsday, Boysday, álláshirdetés, 
diákmunka.

4. Sprachenlernen (10) Nyelvtanulás, nyelviskolák, jelentkezés 
nyelvtanfolyamra, a nyelvtanulás különböző 
módjai.

5. Reise, Tourismus (7) Vakációs tervek, nyaralás.
Országok, városaik.
Német nevezetességek.

6. Öffentliches Leben, Unterhaltung (10) Tömegközlekedés, jogosítvány.
Tájékozódás a városban, útbaigazítás.

7. Interkulturelle Themen 
 (5)

Karácsony hazánkban és Németországban. 
Specialitások hazánkban és a DACH 
országokban.

8. Fächerübergreifende Themen (5) Kiselőadás tartása önálló felkészülés után 
aktuális témában.
PPPräsentation.

9. Aktuelle Themen (9) Deutsche Welle filmjének megtekintése.
Németország egyesítése.

10. Wissenschaft und Technik, 
Kommunikation (10)

Internet, számítógép, a kommunikáció új 
lehetőségei.

11. Wissenserwerb (10) Internetes kutatómunka. 
Weihnachten in Deutschland (Deutsche Welle)
Prezentáció készítése választott témában.

Nyelvtani ismeretek:

-birtokos eset; 

-elöljárószavak részes esettel;

-második múlt (Perfekt);

-részes esettel álló igék;

-legen-liegen igepárok;

-visszaható igék;

-vonzatos igék;



-főnévvé vált melléknevek;

-határozatlan névmás, tagadó névmás, mutatónévmás;

-melléknevek fokozása;

-hasonlító szerkezetek;

-melléknevek ragozása;

-Konjunktiv II. (würde, könnte);

-szórend (dass, weil, ob);

-függő kérdés;

-kettős kötőszavak;

-sorszámnevek -dátumok;

-helyhatározók földrajzi nevekkel;

-vonatkozói mellékmondat, vonatkozó névmás

11. évfolyam



TÉMAKÖR TARTALOM

1. Verwandtschaftsbeziehungen, Lebensstil, 
(15)

Családtagok, családi állapot. Nagykorúság.
Életmód, szokások, családi és nemzeti 
ünnepek, hagyományápolás.
Élet a médiákkal és anélkül, médiahasználat.

2. Umgebung, Umwelt (10) Városi és falusi élet, különböző élethelyzetek
Lakás, lakókörnyezet, környezettudatosság.
Időjárás, évszakok.

3. Reise, Tourismus (13) Vakációs tervek, nyaralás.
Országok, városaik.
Német nevezetességek.

4.  Öffentliches Leben, Unterhaltung (13) Tanácsadás, buzdítás, szurkolás
Médiahasználat, televíziós szokások.
Intelligens ruhadarabok, vásárlási szokások, 
vásárlók jogai, reklámok pro és kontra.

5. Sprachenlernen (10) Nyelvtanulás. Nyelvtanulás, tanulás külföldön, 
iskolai hagyományok.
Nemzeti és családi ünnepek a németnyelvű 
országokban.

6. Interkulturelle Themen 
 (12)

Karácsony hazánkban és Németországban. 
Specialitások hazánkban és a DACH 
országokban.

7. Fächerübergreifende Themen (5) Kiselőadás tartása önálló felkészülés után 
aktuális témában.
PP-Präsentation.

8. Aktuelle Themen (5) Deutsche Welle filmjének megtekintése.
Fesztiválok.

9. Wissenschaft und Technik, Kommunikation 
(6)

Internet, számítógép, a kommunikáció új 
lehetőségei.

10. Mensch und Gesellschaft, Sucht und 
Abhängigkeit (10)

Médiafüggőség 
Egészséges életmód.

11. Wirtschaft und Finanzen (7) A pénz, mint fizetőeszköz
Vásárlás.

12. Arbeitswelt und Karriere (5) Folyószámlanyitás.
Bewerbung, Nebenjob.

13. Wissenserwerb (15) Internetes kutatómunka. 
Karácsony Németországban (Deutsche Welle)
Prezentáció készítése választott témában.



14. Vorbereitung auf das Abitur (10) Abi–Takt, Szövegértés, lyukas szöveg, nyelvtani 
gyakorlatok

Nyelvtani ismeretek:

- szenvedő szerkezet (cselekvő, állapotot kifejező)

- műveltetés (lassen)

- zu+Inf. szerkezetek

- célhatározói mellékmondatok (um….zu+Inf, damit)

-sein/haben zu+Inf., 

-anstatt/ohne zu+Inf., dass…

-wenn, als

- kötőszavak: obwohl, trotzdem, bis, solange, bevor, nachdem

- harmadik múlt (Plusquamperfekt)

- páros kötőszavak (je…,desto…)

- vonatkozó névmás: wer és esetei

-Tárgy- és részeshatározó helye a mondatban

-einander, miteinander

-óhajtó és feltételes monadtok
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TÉMAKÖR TARTALOM

1. Verwandtschafts-
beziehungen, Lebensstil (15)

Szülő-gyerek testvéri, nagyszülői kapcsolat.
Család, házasságkötés, esküvői szokások.

2. Umgebung, Umwelt (10) Közlekedés autóval
Környezetszennyezés, környezetvédelem, 
energiatakarékosság

3. Reise, Tourismus (7) Környezetvédelmi projektben való részvétel, 
annak szervezése.

4. Öffentliches Leben und Unterhaltung (2) Barátságok, szerelem

5. Sprachenlernen (10) Tanulási szokások, vizsgastressz, érettségire 
való készülés, pályaválasztás, felsőoktatási 
intézmények, pályaképek
Magyar ill. német/osztrák érettségi 
hagyományok.

6. Interkulturelle Themen (8) Környezetvédelmi akciók a német iskolákban.

7. Fächerübergreifende Themen (5) Kiselőadás tartása önálló felkészülés után 
aktuális témában.

8. Aktuelle Themen (5) Deutsche Welle filmjének megtekintése.

9. Wissenschaft, Technik, Kommunikation (9) Internet, számítógép, a kommunikáció új 
lehetőségei.

10. Mensch und Gesellschaft, Sucht und 
Abhängigkeit (5)

Öltözködés, márkás termékek, a reklám hatása, 
reklámelemzés

11. Wirtschaft und Finanzen (6) Férfi és női szerepek és feladatok, valamint 
pénzkeresés a családban

12. Arbeitswelt und Karriere (10) Pályaválasztás, diákmunka, a munka világa, 
foglalkozások, pályaképek

13. Wissenserwerb (5) Internetes kutatómunka. 
Környezetvédelem Németországban, 
Ausztriában, Svájcban (Deutsche Welle)
Prezentáció készítése választott témában.

14. Vorbereitung auf das Abitur (15) Ötletek a tanuláshoz, vizsgastressz kezelése, 
feladatok megoldása

Nyelvtani ismeretek:



- der/die/dasjenige

- als ob, als wenn

- melléknévi igenevek (folyamatos, befejezett, beálló)

- melléknévvonzatok

- mivel kifejezése

- lässt sich

- az egyik kifejezése

- feltételes mód múlt idő

- brauchen zu + Inf.

- értelmező

- zwar…aber

- valószínüség kifejezése

- módbeli segédigével bővített szenvedő szerkezet

- módbeli segédigével bővített perfekt múlt


