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9. évfolyam

TÉMAKÖR TARTALOM

1.Verwandtschafts-
beziehungen, Lebensstil, 
Mensch und Gesellschaft 
(35)

Család, családtagok. Emberek külső és belső leírása.
A tizenévesek világa: kapcsolat a kortársakkal, felnőttekkel.
Ruhadarabok, színek.
Hobbik, sportágak.
Bevásárlás. 
Élelmiszerek, ételek, étkezések.
Testrészek, betegségek, orvosi kezelés.
Egészséges életmód.

2.Umgebung, Umwelt (15) Lakás,  lakókörnyezet,  lakótársak,  berendezési  tárgyak,  házi
munka.
Napok, hónapok, évszakok, időjárás, környezettudatosság.

3.Schule/Ausbildung (15) Iskolatípusok. Az iskola helyiségei.
Tanulás külföldön.
Osztályzás.
Girlsday, Boysday, álláshirdetés, diákmunka, szakmák.

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

5.Reise, Tourismus (15) Vakációs tervek, nyaralás, szállástípusok.
Szolgáltatások az utazáshoz kapcsolódóan.

6. Öffentliches Leben, 
Unterhaltung (20)

Szabadidős elfoglaltságok, hobbik, sportágak, sporteszközök.
Extrémsport.
Kínálás, rendelés, fizetés.
 A lakóhely szolgáltatásai, tömegközlekedés, jogosítvány.

7.Interkulturelle Themen 
 (15)

Német nyelvű országok. 
Berlin nevezetességei. Német nevezetességek.
Ételek, étkezési szokások, specialitások a célországokban.
Karácsony hazánkban és Németországban. 

8.Fächerübergreifende
Themen (10)

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

9.Aktuelle Themen (10) Hírműsor meghallgatása, látottak, hallottak megbeszélése.
Deutsche Welle filmjének megtekintése.
Németország egyesítése.



10. Wissenschaft und 
Technik, Kommunikation 
(15)

Internet, számítógép, a kommunikáció új lehetőségei.

11. Wissenserwerb (10) Internetes kutatómunka. 
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 és múlt ideje, möchte alkalmazása;

-felszólító mód; 

-elváló igekötős igék

-első múlt (Präteritum)

-második múlt (Perfekt);

-jövő idő

-legen-liegen igepárok;

-visszaható igék;

-vonzatos igék;

-Konjunktiv II. (würde, könnte);

-a főnév és képzése, többes száma;

-határozott, határozatlan névelő;

-személyes névmások;

-birtokos névmások: mein/e…

-birtoklás

-határozatlan névmás;

-tagadó névmás;

-mutatónévmás;

-vonatkozó névmás, vonatkozói mellékmondat;

-tárgyeset, elöjárószavak tárgyesettel;

-részes eset, elöljárószavak részes esettel

-részes esettel álló igék;

-birtokos eset; 

-tagadás: nein, nicht, kein/e;
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-általános alany;

-időhatározói kifejezések, évszámok, az óra;

-kötőszavak, szórend; 

-kettős kötőszavak;

-szóképzés;

-főnévvé vált melléknevek;

-melléknevek fokozása;

-hasonlító szerkezetek;

-melléknevek ragozása;

-mondatalkotás: kijelentő- és kérdőmondat, kérdőszavak;

-szórend: egyenes, fordított, alárendelt mellékmondat (dass, weil, ob);

-függő kérdés;

-sorszámnevek -dátumok;

-helyhatározók földrajzi nevekkel;

10. évfolyam
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TÉMAKÖR TARTALOM

1.Verwandtschafts-
beziehungen, Lebensstil, Mensch 
und Gesellschaft (30)

Személyleírás. Jellemvonások. Barátságok, szerelem.
Gyerek-szülő-nagyszülő kapcsolata.
Feszültségek a családban. Generációs konfliktusok.
Szolgáltatások
Háztartási gépek.
Használati utasítás
Vásárlás az interneten. 
Ételek.

2.Umgebung, Umwelt (15) A városi és a falusi élet előnyei és hátrányai.
Évszakok, időjárás, környezettudatosság.
Állattartás, a kedvencek gondozása.
Környezetszennyezés,  miként  takarékoskodjunk  az
energiával.
Környezetvédelmi projektek.

3.Schule/Ausbildung (15) Ötletek a tanuláshoz.
Vizsgastressz, érettségi.
Pályaválasztás.
Felsőoktatási intézmények, foglalkozások, pályaképek.
Iskolai ünnepek.
Érettségi  Magyarországon  és  a  német  nyelvű
országokban.

4.Sprachenlernen (10) Nyelvtanulás külföldön. 

5.Reise, Tourismus (20) Nyaralás.
Utazás a szülőkkel, illetve nélkülük.
Az egyéni, illetve a társasutazás előnyei és hátrányai.
Osztálykirándulás.
Utazási előkészületek.

6. Öffentliches Leben, 
Unterhaltung (20)

Nemzeti és családi ünnepek.
Élet a médiával.
Tv, filmek.
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7.Interkulturelle Themen 
 (15)

Német nyelvű országok. 
Nevezetességek Münchenben.
Nemzeti ünnepek a német nyelvű országokban..
Karácsony  és  karácsonyi  szokások  a  német  nyelvű
országokban. 

8.Fächerübergreifende  Themen
(10)

A pénz, mint fizető eszköz.
Folyószámla nyitása.
Vásárlás (műszaki cikk, ruházat). 

9.Aktuelle Themen (10) Hírműsor  meghallgatása,  látottak,  hallottak
megbeszélése.
Deutsche  Welle  filmjeinek  megtekintése  az  érettségi
témakörökben is szereplő témákban.

10. Wissenschaft und Technik, 
Kommunikation (15)

Internet, számítógép, a kommunikáció új lehetőségei.
A komputer részei, számítógépes tevékenységek.
Találmányok.
Az autó, s annak részei.

11. Wissenserwerb (10) Internetes kutatómunka. 
Minifilme  in  verschiedenen  Themen  (Deutschlands-
labor)
Prezentáció készítése választott témában.

Nyelvtani ismeretek:

-kötőszavak: obwohl-trotzdem, da, als ob, anstatt dass-anstatt ohne zu+Infinitiv; ohne dass-ohne
zu+Infinitiv, ;

-időhatározói kötőszavak: bis, während, solange, bevor, nachdem, sobald, 

-célhatározói mellékmondat (damit/um zu+Infinitiv)

-vonatkozó névmás: wo, wer, wen, wem, wessen, was;

-derjenige névmás; 

-kölcsönös névmás: einander;

-határozatlan névmás: einer-eine eins;

-állapot passzív;

-passzív módbeli segédigével;

-haben zu+Infinitiv;

-sein zu +Infinitiv;

-szórend: tárgy és részes eset;
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-feltételes múlt idő;

-óhajtó mondat;

-feltételes mondat wenn nélkül;

-összehasonlítás: je… desto;

-vonzatos melléknevek;

-melléknévi igenevek (folyamatos, befejezett, beálló)

-főnévként használt melléknevek;

11. évfolyam
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TÉMAKÖR TARTALOM

1.Verwandtschafts-
beziehungen, Lebensstil (35)

Az élet stációi.
Patchwork, illetve minicsalád.
Nemi  szerepek  munkamegosztás  a
családban,
Ruhadarabok, öltözködési stílusok.
Reklámok hatása bevásárlási szokásainkra.
Az  egészséges  táplálkozás,  táplálkozási
szokások.
Egészséges  életmód,  betegségek,  népi
gyógymódok.

2.Umgebung, Umwelt (15) Lakberendezés,  bútorok,  stílusok,  az
intelligens ház.
Városi, vidéki élet; a jövő városa, életminőség
a városban.
Környezeti ártalmak.
Környezettudatosság.

3.Reisen und Urlaub, Tourismus (15) Az EU. A haza fogalma.
A  tömegturizmus  problémái,  az
idegenforgalom hatásai.
Az alternatív utazás.

4.Öffentliches Leben, Unterhaltung (15) Szabadidős  elfoglaltságok,  sportágak,
trendsportok.
Kedvenc  olvasmány,  az  olvasás  a  fiatalok
életében.
A Frankfurti Könyvvásár.
A zene, társasjátékok.
 

5.Zielsprache und Sprachenlernen (10) Élethosszig tartó tanulás.
Az ideális tanár tulajdonságai.
Külföldön  tanulni,  nyelviskolák,  jelentkezés
nyelvtanfolyamra, külföldi egyetemre.

6.Interkulturelle Themen 
 (18)

Német fiatalok idegen szemmel nézve.
Német nevezetességek.
Német cserediák Magyarországon.
Magyar  hagyományok,  történelmünk,
nevezetességeink.

7.Fächerübergreifende Themen (15) Projektmunka,  kiselőadások  megtartása
kiválasztott  témában,  atananyaghoz
kapcsolódóan
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8.Aktuelle Themen (15) Hírműsor  meghallgatása,  látottak,  hallottak
megbeszélése.
Deutsche  Welle  filmjeinek  megtekintése  az
érettségi témakörökben is szereplő témákban.

9.Wissenschaft und Technik, 
Kommunikation (15)

Közösségi háló, virtuális barátság.
Technikai eszközök a jövő iskolájában.
Online-oktatás.
A fiatalok médiahasználata.

10.Mensch und Gesellschaft, Sucht, 
Abhängigkeit (15)

Tolerancia, barátságok.
Individuális különbségek.
Generációk kapcsolata. 
Telefon- és internetfüggőség. 
A stressz okai és leküzdése.
Népi gyógymódok.
Civilizációs betegségek.

11. Wirtschaft (10) A pénz szerepe életünkben.
Szakma választása a pénz tükrében.

12.Studium, Arbeitswelt, Karriere (20) Egy egyetemista hétköznapjai.
Egyetemi szakok.
Pályaválasztás.
Diákmunka, foglalkozások.

13.Wissenserwerb (15) Internetes kutatómunka. 
Prezentáció készítése választott témában.

14.ABI Vorbereitung (25) Dialógusok  eljátszása,  feladatlapok  kitöltése,
szövegek  hallgatása,  képleírás,  levelek  írása,
értékelése.

Nyelvtani ismeretek:

-általános alany; 

brauchen zu+Infinitiv; 

-értelmező jelző;

-zwar-aber kettős kötőszó;
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-jövő idejű melléknévi igenév;

-melléknévi igenevek bővített jelzős szerkezetben;

-feltételes jelen; 

-függő beszéd; 

-befejezett jövő;

-funkcionális igék;

-módbeli segédigék befejezett múlt időben;

-módbeli segédigék feltételes múltban; 

-es személytelen névmás;

-indulatszók;

-vonzatos igék;

-törtszámnevek;

-időhatározói mondatok;

-értelmező utójelző;

-infolge, dank elöljárószók;

-elváló és nem elváló igekötők esetében más-más jelentéssel bíró igék;

-segédigék másodlagos jelentése;

12. évfolyam

TÉMAKÖR TARTALOM

1.Verwandtschafts-
beziehungen, Lebensstil (30)

Családi élet, családi kapcsolatok.
A  család  szerepe  az  egyén  és  a  társadalom
életében. 
Az élet mindennapjai, otthoni teendők.
Családi  munkamegosztás,  szerepek  a
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családban, generációk együttélése. 
Ünnepek, családi ünnepek. 
Öltözködés, divat. 
Napirend, időbeosztás. 
Az egészséges életmód (a helyes és a helytelen
táplálkozás, a testmozgás szerepe az egészség
megőrzésében, testápolás). 
Étkezési szokások a családban. Ételek.
A kulturált étkezés feltételei, fontossága. 
A szenvedélybetegségek. 
Az  étkezési  szokások,  étel  specialitások
hazánkban és más országokban 
Gyakori betegségek és azok kezelése.
A gyógyítás egyéb módjai.

2.Umgebung, Umwelt (15) Az otthon, a lakóhely és környéke (a lakószoba,
a lakás, a ház bemutatása) 
A  lakóhely  nevezetességei,  szolgáltatások,
szórakozási lehetőségek 
A lakóhely és környéke fejlődésének problémái 
A városi és a vidéki élet összehasonlítása 
Növények és állatok a környezetünkben 
Időjárás 
Környezetvédelem  a  szűkebb
környezetünkben: Mit tehetünk 
környezetünkért  vagy  a  természet
megóvásáért? 

3.Reisen und Urlaub, Tourismus (15) A  közlekedés  eszközei,  lehetőségei,  a
tömegközlekedés 
A  motorizáció  hatása  a  környezetre  és  a
társadalomra 
Nyaralás itthon, illetve külföldön 
Utazási  előkészületek,  egy  utazás
megtervezése, megszervezése 
Az  egyéni  és  a  társas  utazás  előnyei  és
hátrányai 
Az idegenforgalom jelentősége 
Az idegenforgalom, mint gazdasági ágazat.

4.Öffentliches Leben, Unterhaltung (15) Szabadidős elfoglaltságok, hobbik. 
Színház, mozi, koncert, kiállítás. 
Sportolás, kedvenc sport, iskolai sport. 
Szabadidősport, élsport, veszélyes sportok. 
Olvasás, rádió, tévé, videó.
A  könyvek,  a  média  és  az  internet  szerepe,
hatásai. 
A szabadidő jelentősége, a művészet szerepe a
mindennapokban.

5.Schule, Zielsprache und Sprachenlernen
(20)

Saját iskolának bemutatása (sajátosságok,  pl.
szakmai képzés, tagozat). 

11



Tantárgyak,  órarend,  érdeklődési  kör,
tanulmányi munka. 
Iskolatípusok  és  iskolarendszer  Magyaror-
szágon és német nyelvű országokban. 
A  nyelvtanulás,  a  nyelvtudás  szerepe,
fontossága. 
Az  iskolai  élet  tanuláson  kívüli  eseményei,
iskolai hagyományok. 
Hasonló  események  és  hagyományok  külföldi
iskolákban. 

6.Interkulturelle Themen 
 (12)

Kapcsolatunk  német  fiatalokkal.  (nyaralás,
utazások, testvériskola)
Német nevezetességek.
Magyar  hagyományok,  történelmünk,
nevezetességeink.

7.Fächerübergreifende Themen (15) Projektmunka,  kiselőadások  megtartása
kiválasztott  témában,  a  tananyaghoz
kapcsolódóan

8.Aktuelle Themen (15) Hírműsor  meghallgatása,  látottak,  hallottak
megbeszélése.
Deutschlandlabor és Deutsche Welle filmjeinek
megtekintése  az  érettségi  témakörökben  is
szereplő témákban.

9.Wissenschaft und Technik, 
Kommunikation (15)

Népszerű tudományok, ismeretterjesztés. 
A  technikai  eszközök  szerepe  a  mindennapi
életben. 
A  tudományos  és  technikai  fejlődés
eredményei,  ezek  pozitív  és  negatív  hatása a
társadalomra, az emberiségre. 

10.Mensch und Gesellschaft, Sucht, 
Abhängigkeit (15)

Hasonlóságok  és  különbségek  az  emberek
között 
Tolerancia.
Az  emberi  kapcsolatok  minősége,  fontossága
(barátság, szerelem, házasság) 
Előítéletek,  társadalmi  problémák  és  azok
kezelése.
Telefon- és internetfüggőség. 
A stressz okai és leküzdése.
Népi gyógymódok.
Civilizációs betegségek.

11. Wirtschaft (12) Családi gazdálkodás. 
A pénz szerepe a mindennapokban. 
Vásárlás, szolgáltatások (pl. posta, bank). 
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Üzleti világ, fogyasztás, reklámok.
Pénzkezelés a célnyelvi országokban. 

12.Arbeitswelt, Karriere (10) Diákmunka, nyári munkavállalás. 
Pályaválasztás,  továbbtanulás  vagy  munkába
állás. 
A  munkavállalás  körülményei,  lehetőségei
itthon és más országokban, divatszakmák. 

13.Wissenserwerb (15) Internetes kutatómunka. 
Prezentáció készítése választott témában.

14.ABI Vorbereitung (20) Dialógusok  eljátszása,  feladatlapok  kitöltése,
szövegek  hallgatása,  képleírás,  levelek  írása,
értékelése.

Nyelvtani ismeretek:

-főnév és esetei;

-melléknév: fokozás és ragozás;

-ige: jelen múlt és jövő idők;

-módbeli segédigék;

-műveltetés;

-vonzatos igék (főnevek és melléknevek);

-Funktionsverbgefüge;sz

-felszólító mód, 

-passzív;

-feltételes mód;

-függő beszéd;

-a két főnévi igenév,

-sein zu+ Infinitiv; haben zu+Infinitiv;

-határozói és melléknévi igenevek;

-névmások;

-kérdőszavak;

-mellékmondatok;

-hely- és időhatározói kifejezések;

-kötőszavak és szórend;

-szófajok képzése;
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