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Német nyelv

Második idegen nyelv



9. évfolyam

TÉMAKÖR TARTALOM
1.Verwandtschaftsbeziehungen 
(20)

Bemutatkozás. 
A tanuló személyének bemutatása.
Családi élet, családi, rokoni kapcsolatok. Emberek 
jellemzése.

2.Umgebung (10) Országok nevei.
Bútorok a szobában.

3.Schule/Klasse (15) Tantárgyak, érdeklődési kör.
Saját iskola. Iskolai tevékenységek.

4. Reisen (4) Fahren mit Bus/Zug
5.Öffentliches Leben (6) Ételek, kedvenc ételek.

Étkezési szokások a célországokban.
Kínálás, rendelés, fizetés, étterem.

6.Sprachenlernen (15) Nyelvtanulás, nyelvórai tevékenységek.
8.Fächerübergreifende Themen 
(5)

Projektmunka téli osztrák kirándulásról. 

7-9.Aktuelle und 
interkulturelle Themen (17)

Deutsche Welle filmjének megtekintése.
Híres emberek, rajzfilmfigurák.

10.Unterhaltung (5) Szabadidős elfoglaltságok: TV, film, könyv.
Hobbik, sportágak.

11.Wissenserwerb (5) Az ismeretszerzés különböző módjai.
Prezentáció készítése választott témában. 

Nyelvtani ismeretek:
-igeragozás jelen időben, haben, sein igék;

-tőhangváltós igék; 

-módbeli segédigék jelen ideje, möchte alkalmazása;

-felszólító mód; 

-elváló igekötős igék

-a főnév és képzése, többes száma;

-határozott, határozatlan névelő;

-személyes névmások;

-birtokos névmások: mein/e…

-birtoklás

-tárgyeset, elöjárószavak tárgyesettel;

-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.Persönliches (16) Ruhadarabok, öltözködés.

Emberek külső és belső jellemzése.

2.Umgebung, Umwelt (20) Lakás, lakberendezés, házi munka.
Napok, hónapok, évszakok. Időjárás, 
növények, a természet.

3.Schule/Klasse (15) Gimnáziumunk, osztályom.

4.Reise, Tourismus (10) Országok, városaik.
Német nevezetességek.

5.Öffentliches Leben (4) Tájékozódás a városban, útbaigazítás.

6.Sprachenlernen (5) Nyelvi utak, testvériskola.

7.Interkulturelle, landeskundliche 
Themen (8)

Más országok iskolái, gyerekek megélhetése, 
szabadidős elfoglaltságai.

8. Fächerübergreifende Themen (10) Projektmunka választott témában, plakát 
készítése.

9. Aktuelle Themen (4) Deutschlandsmobil rövid filmjének 
megtekintése.

10.Unterhaltung (5) Időpont megbeszélése, szabadidős elfoglaltság.

11.Wissenserwerb (5) Internetes kutatómunka.
Az ismeretszerzés különböző módjai. 
Prezentáció készítése választott témában.

Nyelvtani ismeretek:

-részes eset; 

-elöljárószavak részes esettel;

-első múlt (Präteritum);

-második múlt (Perfekt);

-elváló és nem elváló igekötők;

-tárgyas igék;

-részes esettel álló igék;

-kérdőszavak tárgyesetben és részes esetben;

-helyhatározók: elöljárószó+ tárgyeset;

-személyes névmások tárgy és részes esete; mutatónévmás;

-welcher kérdőszó;



-melléknevek fokozása;

-hasonlító szerkezetek;

-Konjunktiv II. (würde, könnte); udvarias kérdés

-szórend (dass);

-sorszámnevek;

11. évfolyam



TÉMAKÖR TARTALOM
1.Verwandtschaftsbeziehungen 
(25)

Példaképek, emberek jellemzése.
Felnőtté válás, családi élet: feladatok, lehetőségek.
A fiatalok problémái.
Ünnepek, szervezési munka.
Éttermek, ételek rendelése, fizetés, étteremben.
Bevásárlás. 
Baleset, orvosi ellátás. 
Házimunka napirend. 

2.Umgebung (5) Otthonunk, városi, vidéki élet.

3.Schule/Klasse (10) Iskola, képzési rendszer, szakképzés.

4. Reisen (10) Nevezetességek, kulturális különbségek.

5.Öffentliches Leben (5) Éttermek külföldön, prospektusok, belépőjegyek. A sport
beépítése és fontossága mindennapjainkban.

6.Zielsprache und 
Sprachenlernen (10)

Nyelvtanulás, nyelvórai tevékenységek. Párbeszédek 
összeállítása, önálló véleménykifejtés.

7.Interkulturelle Themen (5) Német receptek; német iskolarendszer, testvériskoláról 
ismeretek, a külföldi nyelvtanulás lehetőségei. 

8.Fächerübergreifende Themen 
(5)

Projektmunka téli osztrák kirándulásról. 

9.Aktuelle Themen (5) Deutsche Welle filmjeinek megtekintése az érettségi 
témakörökben is szereplő témákban.
Híres emberek.

10.Wissenschaft und Technik, 
Kommunikation (10)

Összehasonlítás: technikai eszközök régen és 
napjainkban;
 

11.Unterhaltung (7) Szabadidős elfoglaltságok: TV, film, könyv.
Hobbik, sportágak.

12.Wissenserwerb (5) Az ismeretszerzés különböző módjai.
Prezentáció készítése választott témában.
 

Nyelvtani ismeretek:

-prepozíciók tárgy-és részes esettel;



-mellékmondat wenn kötőszó után;
-első múlt;
-módbeli segédigék első múltja;
-mellékmondat weil kötőszó után;
- mellékmondat obwohl és trotzdem kötőszavak után;
-sollen, lassen+Infinitiv;
-jemand-niemand;
-einer-eine-eins-welche;
melléknevek ragozása; 
-feltételes mód: hätte, wäre, würde+Infinitiv;
-időhatározói kifejezések;
-passzív jelen kifejezése a német nyelvben;
-vonatkozónévmás és mellékmondat;
-birtokos eset közneveknél;
-indirekt kérdőmondatok;
-szóképzés;
-főnévi igeneves szerkezetek (zu+Infinitiv);
-igék tárgy-és részes esettel,

12. évfolyam

TÉMAKÖR TARTALOM



1.Verwandtschaftsbeziehung
en (20)

Baleset.
Természetfeletti erők, tulajdonságok.
Szerencse, pech az életünkben.
Bebörtönözöttek.
Emberi jogok a világ különböző pontjain.

2.Umgebung (10) Állatok a környezetünkben. 
Háziállatok, állatok az állatkertben.
Klímaváltozás.
Környezetvédelem.

3.Schule/Klasse (5) Segítség tanulásnál

4. Reisen (5) Utcai közlekedés.
Nyaralás, előkészítés, foglalás, elfoglaltságok.

5.Öffentliches Leben (5) Kimozdulunk, mi szórakoztatja a mai fiatalokat.

6.Sprachenlernen (5) Miért hasznos németül tanulni?

7.Interkulturelle Themen (6) Hagyományok német nyelvű országokban és hazánkban.

8.Fächerübergreifende 
Themen (5)

Projektmunka csoportokban: a könyv szerepe a 21. 
században.
 

9.Aktuelle Themen (5) Deutschlandlabor és Deutsche Welle filmjeinek megtekintése 
az érettségi témakörökben is szereplő témákban.

10.Wissenschaft und 
Technik, Kommunikation 
(8)

Internetes segítséggel problémákról adatgyűjtés. (Gazdasági 
válság, környezetvédelmi katasztrófák)

11.Unterhaltung (5) Szabadidős elfoglaltságok: TV, film, könyv.
Hobbik, sportágak
.

12.Wissenserwerb (5) Az ismeretszerzés különböző módjai. könyvtár, internet.
Prezentáció készítése választott témában. 

Nyelvtani ismeretek:

-1. múlt ismétlése;
-mellékmondatok dass kötőszó után;



-időhatározói mellékmondatok: als/wenn után;
-3. múlt;
- időhatározói mellékmondatok:während, bevor,nachdem után;
-vonzatos igék;
-brauchen zu+Infinitiv;
célhatározói mellékmondat;
-ohne zu+Infinitiv; anstatt zu+Infinitiv;
-passzív jelen és múlt időben, illetve módbeli segédigékkel;
wegen, falls;
-sich-es igék,
-einander;
-vonatkozói mellékmondat;
-melléknévragozás;
-feltételes mód;
–kettős kötőszavak;
-sein zu+Infinitiv;
-módbeli segédigék 2. múltja;


