Helyi tanterv
Élő idegen nyelv - Német nyelv tantárgyhoz
Általános tantervű gimnáziumi képzés, valamint a nyelvi évfolyamra épülő képzés
9–12. évfolyama számára
2. idegen nyelv

Készült a Nat 2012: 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet Idegen nyelv műveltségterület,
valamint az 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet
3. sz. melléklet: Kerettanterv a gimnáziumok 9-12. évfolyama számára (3.2.02.1) (3.2.03.1),
(3.3.1);
4. számú melléklet: Kerettanterv a gimnáziumok 7-12. évfolyama számára (4.2.03.1.1),
(4.2.03.1.2), (4.3.1);
5. számú melléklet: Kerettanterv a gimnáziumok 5-12. évfolyama számára (5.2.03.1.1)
(5.2.03.1.2), (5.3.1);
6. sz. melléklet: Kerettanterv a szakközépiskolák 9-12. évfolyama számára (6.2.02.1), (6.3.1),
(6.4.2); és
7. sz. melléklet: A miniszter által egyes iskolatípusra, pedagógiai szakaszra, tantárgyra, vagy
egyes sajátos köznevelési feladat teljesítéséhez készített kerettantervek (7.2.2.3.1)
megnevezésű kerettantervek előírásai alapján.

BEVEZETŐ
Az idegen nyelvi kommunikáció – az anyanyelvi kommunikációhoz hasonlóan – az
alapvető nyelvi készségekre épül: fogalmak, gondolatok, érzések, tények és vélemények
megértése, kifejezése és értelmezése idegen nyelven különböző tevékenységi formákban.
Ilyen a hallott és olvasott szöveg értése, a szövegalkotás és az interakció szóban és írásban.
Ezek a tevékenységek az élet különböző területein – oktatás és képzés, munka, családi és
társas élet, szabadidős tevékenységek – az egyén szükségleteinek megfelelően folynak. Az
idegen nyelvi kommunikáció olyan képességekre és készségekre is támaszkodik, mint a
közvetítés az anyanyelv és az idegen nyelv között, valamint más kultúrák megértése. A
nyelvhasználó tudásszintje változhat a különböző nyelvek, nyelvi tevékenységek (hallott
szöveg értése, beszédkészség, olvasott szöveg értése, íráskészség és közvetítő készség),
valamint az idegen nyelvet használó társadalmi-kulturális háttere, igényei és érdeklődése
szerint.
Szükséges képességek, készségek, ismeretek és attitűdök:
A kommunikatív nyelvi kompetencia lexikális, funkcionális, grammatikai és
szövegalkotási ismereteket, valamint szocio- és interkulturális készségeket feltételez. Az
élethosszig tartó tanuláshoz a nyelvhasználónak el kell sajátítania az önálló tanulás stratégiáit
és az ehhez szükséges eszközök használatát.
A pozitív attitűd magában foglalja a kulturális sokféleség tiszteletben tartását és a
nyelvek, kultúrák közötti kommunikáció iránti érdeklődést és kíváncsiságot.
ALAPELVEK, CÉLOK
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Az élő idegen nyelv műveltségi terület céljait korunk emberének kommunikációs
igényei határozzák meg, összhangban az Európa Tanács ajánlásaival.
Az élő idegen nyelvek ismerete elengedhetetlen:
— a világ dolgaiban való megbízható tájékozódáshoz;
— a felelős, szabadon meghozott döntésekhez;
— a munkaerőpiacon való boldoguláshoz;
— a nemzetközi kommunikációba való bekapcsolódáshoz;
— saját és más kultúrák értékeinek megértéséhez és megbecsüléséhez.
A korszerű idegennyelv-oktatás a nyelvhasználó valós szükségleteire épül, ezért
tevékenységközpontú. Olyan helyzetekre készíti fel a tanulókat, amelyek már most vagy a
későbbiek során várhatóan fontos szerepet játszanak életükben. A nyelvtanulási folyamat
középpontjában a cselekvő tanulók állnak, akik az idegen nyelv segítségével kommunikatív
feladatokat oldanak meg. A feladatok megoldása során receptív, produktív, illetve interaktív
nyelvi tevékenységeket végeznek. Mivel a valóságban a legtöbb megoldandó feladat több
készség együttes alkalmazását teszi szükségessé, ezeket integráltan tanítjuk.
A nyelvtanítás során törekedni kell arra, hogy a hallott vagy olvasott szöveg
autentikus, a feladatvégzés szempontjából hiteles legyen. Az internet segítségével a tanulók
maguk is viszonylag könnyen kerülhetnek autentikus célnyelvi környezetbe, részeseivé
válhatnak az adott kultúrának, kapcsolatot teremthetnek a célnyelven beszélőkkel, ami
komoly motivációs forrás lehet, és nagyban elősegítheti az autonóm tanulóvá válást. A
tanulási folyamat szervezésében nagy jelentősége van a kooperatív feladatoknak és a
projektmunkának, ezek szintén erősíthetik a motivációt.
A tanuló a nyelvtanulási folyamat során kapjon világos/egyértelmű információt a
tanulás céljáról, folyamatáról és módszereiről. Legyen alkalma a tanulási folyamat során saját
kommunikációs szükségleteit megfogalmazni, témákat, tevékenységeket, eljárásmódokat
kérni vagy javasolni. Nyíljon lehetősége önálló feladatmegoldásra, ismerje meg azon források
használatát (szótárak, kézikönyvek, nyelvtankönyvek, gyakorlóanyagok, elektronikus
források stb.), amelyek segíthetik az önálló munkában. Munkájának rendszeres tanári
értékelése mellett sajátítsa el az önértékelés módszereit.
A tanulónak legyen alkalma életkori sajátosságainak, érdeklődésének és
kommunikációs szükségleteinek megfelelő, a való élet feladataihoz közel álló nyelvi
tevékenységekben részt venni. Munkája során lehetőleg autentikus vagy adaptált, esetleg
leegyszerűsített autentikus szövegekkel dolgozzon. Legyen módja változatos formában
(pármunka, csoportmunka stb.) részt venni kommunikatív interakciókban és alkalma a
célnyelv autentikus használatát megtapasztalni.
A NYELVTANULÁS CÉLRENDSZERE

A kommunikatív kompetencia fejlesztése
A tanulók legyenek képesek megoldani nyelvhasználatot igénylő valós feladataikat az
élet különböző területein, a magánéletben, a közéletben, az oktatásban vagy a munka
világában.
A kommunikatív nyelvi kompetencia szorosan összefonódik az általános
kompetenciákkal, vagyis a világról szerzett ismeretekkel, a gyakorlati készségekkel és
jártasságokkal, valamint a motivációval, amelyek mindenfajta tevékenységhez, így a nyelvi
tevékenységekhez is szükségesek.
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A kommunikatív kompetencia több elemből áll. Részei a nyelvi, a szociolingvisztikai
és a szövegkompetencia.
o A nyelvi kompetencia magában foglalja a lexikai, grammatikai, szemantikai,
fonológiai és morfológiai, helyesírási ismereteket, továbbá az ezek alkalmazásához
szükséges készségeket, illetve bázisképességeket. A nyelvi kompetencia az
olvasott és a hallott szöveg értésén, a beszédkészségen, az interakción, valamint az
íráskészség fejlesztésén keresztül aktiválódik.
o A szociolingvisztikai kompetencia azon társadalmi szokások és szabályok
ismeretét jelenti, amelyek erősen befolyásolják a kommunikáció sikerességét, és
amelyeket a tanárnak − az anyanyelvi kultúrától való eltérése miatt − tudatosítania
kell a nyelvtanulókban (például udvariassági szokások, megszólítások, nyelvi
rituálék, testbeszéd, humor, stílusrétegek, dialektusok).
o A szövegkompetencia fejlesztése során a nyelvtanuló elsajátítja, hogyan épül fel
egy szöveg, milyen elemek biztosítják annak koherenciáját a beszélt és az írott
nyelvben, az interakció szabályait, illetve a különböző típusú szövegek jellegzetes
nyelvi elemeit. A sikeres kommunikáció érdekében a tanulóknak meg kell
ismerniük és használniuk kell azokat a nyelvi eszközöket, amelyekből és
amelyekkel helyesen megformált, értelmes mondanivaló alakítható ki.
A célnyelvi műveltség és az interkulturális kompetencia fejlesztése
A tanulók legyenek képesek a saját és más kultúrák különbségeinek, illetve
hasonlóságainak értelmezésére, váljanak nyitottabbá és érzékenyebbé más kultúrák irányába.
Fontos a pozitív attitűd és motiváció kialakítása a nyelvtanulás, valamint általában más
nyelvek és kultúrák megismerése iránt.
A nyelv nem választható el attól a kultúrától, amely létrehozta és élteti, ezért a
nyelvtanítást mindig össze kell kapcsolni a mindennapi élet kultúrájának megismertetésével,
és segíteni kell a tanulókat abban, hogy a szélesebb értelemben vett célnyelvi műveltség
elérhetővé váljon számukra. Különösen fontos a tanulás és tanítás során a nyelvtanuló
interkulturális tudatosságának kialakítása, fejlesztése:
A diák legyen képes felismerni és megérteni a saját és az idegen kultúra
jellegzetességeit, a köztük lévő hasonlóságokat és különbségeket, továbbá ismerje és
alkalmazza a más kultúrák képviselőivel való kapcsolatteremtéshez szükséges stratégiákat.
A nevelési és tantárgy-integrációs lehetőségek kihasználása
A tanuló legyen képes a tantervben szereplő más műveltségterületek egy-egy érdekes
és fontos problémáját a tanult idegen nyelven is feldolgozni.
Az élő idegen nyelvek tanítását és tanulását meghatározó alapelvekkel és a Nat
célkitűzéseivel összhangban kívánatos a tantárgyközi integráció lehetőségének elősegítése. Az
idegennyelv-tanulás többek között olyan nyelvi, kulturális, szociokulturális, történelmi és
interkulturális ismeretekkel gazdagíthatja a tanulókat, amelyeket más tantárgyak esetében is
hasznosíthatnak. Ugyanakkor törekedni kell arra, hogy más műveltségterületek ismereteivel
az idegen nyelvi órák során is találkozzanak a diákok.
Az IKT alkalmazások készségszintű kialakítása és fejlesztése
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A tanulók szerezzenek tapasztalatokat és jártasságot a kommunikációs és információs
technológiák felhasználásában idegen nyelvi tanulmányaik során, ezzel is segítve az autonóm
nyelvtanulóvá válást.
Az információs és kommunikációs technológiák (IKT) minden eddiginél több
lehetőséget biztosítanak a nyelvtanulóknak és tanároknak a célnyelvvel és célnyelvi
közösséggel kialakítható közvetlen kapcsolatra. Míg korábban csak az írott és a hallott szöveg
megértésének fejlesztését támogatta az internet, ma már számos lehetőség kínálkozik a
produktív nyelvhasználatra is. Az ingyen elérhető autentikus hanganyagok és videók, képek,
szótárak, interaktív feladatok mellett az írott és a szóbeli csevegés, a fórumozás és a blogolás
is élményszerű nyelvtanulásra ad alkalmat. Az IKT jelentősen növelheti a nyelvtanítás és
nyelvtanulás eredményességét, közvetlen hozzáférést biztosítva a célnyelvi kultúrához, azaz
lehetővé teszi autentikus célnyelvi modellek keresését és felhasználását. Az IKT a korszerű
nyelvoktatás, a differenciálás kiváló eszköze.
A nyelvtanulási stratégiák kialakítása
A nyelvtanulási folyamat sikeressége szempontjából kiemelt jelentőségűek a
nyelvtanulási stratégiák. Az idegennyelv-tanulás nyújtson további lehetőséget az eredményes
tanulás módszereinek elsajátítására: az előzetes tudás mozgósítására, az egyénre szabott
módszerek kialakítására, a csoportos, együttműködő tanulásra, az önművelés igényének
kialakítására, az élethosszig tartó tanulás fontosságának felismerésére.
A TANULÓK ÉRTÉKELÉSE ÉS ELLENŐRZÉSE

Az ellenőrzés és értékelés szerepe jelentős az oktatás és nevelés folyamatában, mert
fontos a visszajelzés nemcsak a tanár, hanem a tanuló szempontjából is. Ösztönöz a
rendszeres munkára, segít az ismeretek, a tudás, a kitűzött cél elérésének mérésében. A tanuló
is jelzéseket kap munkájáról, tudásáról a tananyag elsajátításának szintjéről, megtudja, milyen
hiányosságai vannak, melyeket pótolnia kell. A tanár is jelzést kap, mely területeken kell még
gyakoroltatnia a tanulókat.
Az értékelés legyen mindenképpen tanulóközpontú, segítő célzatú. Ez a feltétele, hogy
a nyelveket tanuló diák nagyobb kedvvel folytassa a munkát, tökéletesítse tudását.
Az ellenőrzés sokrétű legyen. Elsődlegesen nagy súlyt kell fektetnünk a szóbeli
ellenőrzésre. Lényeges a beszédértés, hallás utáni értés, hiszen a kommunikáció alapvető
feltétele, hogy megértsük a másikat. Csak így tudunk kérdésekre válaszolni, partnerünkkel
beszélgetést folytatni. Törekedni kell a beszéd, az olvasott szöveg tartalmi megértésére, a
nyelvhasználat során ugyanis nincs mindig lehetőség szótározásra. A tanulók feltétlenül
értsék a szöveg tartalmát egységében. Jó célt szolgálnak az ellenőrzés során a beszédértést
vizsgáló feladatlapok, tesztek.
Helyezzünk hangsúlyt az ellenőrzés során az írásbeli produktumok nyelvi, nyelvtani
hibáinak javítására. Az értelmet nem zavaró, apró hibajelenségek, különösen a tanulás
kezdetén és elsősorban a tanulók szóbeli megnyilvánulásaiban, még figyelmen kívül is
hagyhatók. Ezeket a későbbiek során sem kell javítani, mert ez sok tanulóban pszichikai
gátlást okoz és megakasztja a beszéd folyamatosságát.
Az ellenőrzés legyen folyamatos, változatos és tervezett, tartalmazzon formális (pl.
dolgozat) és nem formális (órai munka) elemeket. Az értékelés során is ügyelni kell a
differenciálás elvére, például külön feladatokkal ösztönözhetjük a motiváltabb tanulókat. Az
egyes egységek végén össze-foglaló jelleggel mérjünk fel és lehetőleg több készség
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szerepeljen a vizsgálat középpontjában. A szóbeli számonkérés legyen gyakoribb, mint az
írásbeli, de nem kell minden esetben osztályzatot is adni.
Az írásbeli értékelés javasolt formái:
• röpdolgozat: lehetőleg egyetlen részteljesítmény mérésére
• feladatlap: anyagrészek befejezése után
• iskolai nagydolgozat: heti óraszámnak megfelelő számú, átfogó jellegű
• házi dolgozatok: írásban, pl. olvasmányok alapján
• tollbamondás
• teszt /feleletválasztós, vagy kiegészítős/
• fogalmazás, élménybeszámoló
• fordítás
• képekkel, szituációkkal kapcsolatos feladatok
Tanulói tevékenységek:
• frontális munka
• csoportmunka: beszédhelyzetek, szerepjátékok, riport, műsor, információk gyűjtése
és feldolgozása stb.
• páros munka: beszédszituációk
• egyéni feladatmegoldások
• szótárhasználat
• munkafüzet feladatainak megoldása
• szövegértés CD segítségével
• nyelvi játékok, vetélkedők
Az írásbeli ellenőrzésnél törekedjünk arra, hogy biztosítsuk a feladat megoldásához
elegendő időt és csak a már begyakorolt tananyagot kérjük számon.
A TANTERV ALKALMAZÁSÁHOZ SZÜKSÉGES KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNYEK
ÉS TÁRGYI FELTÉTELEK

Szakképesítéssel rendelkező nyelvtanár, aki rendszeresen figyelemmel követi a
tantárgya módszertani újdonságait, és beépíti ezeket a mindennapi tanítási gyakorlatába.
A nyelvtanításban a kommunikatív készségfejlesztés (és nem az ismeretátadás) áll a
tanítás középpontjában, melyek megkövetelik a változatos tanulói tevékenységformák
következetes alkalmazását. Szükséges, hogy a nyelvet tanító pedagógus gazdag és korszerű
módszertani apparátussal rendelkezzen (pl. egyéni, páros és csoportmunka, projektmunka,
kiegészítő eszközök alkalmazása).
A hatékony nyelvtanulás legfontosabb személyi feltétele a kis csoportlétszám, az
osztott csoport, mert így mindenkivel kiegyensúlyozottan tud foglalkozni a nyelvtanár, képes
irányítani az egyéni vagy pármunkát, és összehangolni a néhány fős csoportok tevékenységét
a csoportmunka során.
A legfontosabb tárgyi feltételt a tanterem célszerű berendezése biztosíthatja. Célszerű
a nyelvórákat olyan tanteremben tartani, ahol mozgatható asztalok vagy padok, illetve székek
állnak rendelkezésre. Ez a kommunikációt elősegítő ülésrend kialakításához szükséges.
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Legyen lehetőség az órán elkészített tárgyak (pl. képek) és szemléltetőeszközök
elhelyezésére. Legyen a teremben lehetőleg CD- és/vagy DVD lejátszó, interaktív tábla.
A TANKÖNYVEK KIVÁLASZTÁSÁNAK ELVEI

Fontos alapelv, hogy nem a tankönyv hivatott meghatározni a nyelvoktatást, hanem a
koncepcionális, tanterv-alapon végiggondolt nyelvoktatás megvalósításához kell kiválasztani
a megfelelő tankönyvet, tankönyvcsaládot.
A tankönyv akkor hasznos eszköze a nyelvoktatásnak, ha mindig az idegen nyelvi
kommunikáció fejlesztését célozza, akkor korszerű, ha eleget tesz a Közös Európai
Referenciakeretben megfogalmazott és a NAT-ban nevesített nyelvtudási szintek funkcionális
nyelvhasználati előírásainak, a korszerű módszertannak. Egy tankönyv akkor jó, ha a tanárnak
öröm tanítani belőle, és a tanulónak öröm tanulni belőle. Tartozzon a tankönyvhöz minél több
kiegészítő anyag. Lényeges szempont lehet a kiválasztásban, hogy a tankönyv feleljen meg az
életkori sajátosságoknak és a magyar nyelvtanuló - esetenként speciális - igényeinek.
Legyen a tankönyv tartalmában és kivitelezésében motiváló, a nyelvtanulás iránt
kedvet ébresztő.
IDŐKERET, ÓRASZÁMOK

Óraterv – 9-12. évfolyam
9. évf.
3
36
108

Évfolyam
Heti óraszám
Hetek száma
Éves óraszám

10. évf.
3
36
108

11. évf. 12. évf.
3
3
36
31
108
93

FEJLESZTÉSI FELADATOK, NYELVI SZINTEK

A közműveltségi elemeket a tantárgy egyedi jellemzői miatt a NAT-ban azok a nyelvi
szintek és kompetenciák testesítik meg, amelyeket a nemzetközi gyakorlatban és az érettségi
követelményrendszerben mérceként használt Közös európai referenciakeret (KER) határoz
meg. A nyelvi kompetenciák komplex fejlesztéséhez az ajánlott témakörök kínálnak
kontextust.
A kerettanterv az elérendő célokat és nyelvi szinteket kétéves képzési szakaszokra
bontva határozza meg. A minimálisan elérendő szintek a következők:

Második
idegen nyelv

4. évfolyam

6. évfolyam

8. évfolyam

10. évfolyam

12. évfolyam

----

---

---

A1

A2

TÉMAKÖRÖK, FOGALOMKÖRÖK

A 9–12. évfolyamokra ajánlott témakörök és fogalomkörök egyes elemei újra és újra
megjelenhetnek, lehetőséget adva arra, hogy a korábban megszerzett ismeretek újabb
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nézőpontból kerüljenek feldolgozásra, és így bővüljenek, mélyüljenek. Az alábbi táblázat
tartalmazza a más tantárgyakhoz való kapcsolódási pontokat is, ezeket az évfolyamonkénti
bontásban már nem jelöljük.
Az összeállításnál számításba vettük, hogy néhány esetben a tanulók a 2. idegen
nyelvből a minimális A2 szintnél magasabb követelményt tudnak teljesíteni illetve érettségit
kívánnak tenni. Tapasztalatok szerint a magasabb nyelvi cél kitűzése erősíti a tanulókban a
motivációt, a haladás élményét adja. Ezért a javaslatunkban az A2 szintet meghaladó - B1
közeli - tananyagot állítottunk össze. Ettől a tanár a csoportok igényeihez igazodva
természetesen eltérhet.
Témakörök:
Témák

Kapcsolódási pontok

Személyes vonatkozások, család
A tanuló személye, életrajza, életének fontos állomásai.
Személyes tervek.
Családi élet, családi kapcsolatok.
A családi élet mindennapjai, otthoni teendők.
Egyén és család nálunk és a célországokban.

Technika, életvitel és
gyakorlat: család és
háztartás.

Ember és társadalom
Emberek külső és belső jellemzése.
Baráti kör.
A tizenévesek világa: kapcsolat a kortársakkal, felnőttekkel.
Női és férfi szerepek, ismerkedés, házasság.
Felelősségvállalás másokért, rászorulók segítése.
Ünnepek, családi ünnepek.
Öltözködés, divat.
Hasonlóságok és különbségek az emberek között, tolerancia, pl.
fogyatékkal élők.
Konfliktusok és kezelésük.
Társadalmi szokások nálunk és a célországokban.

Etika: társas
kapcsolatok,
előítélet, tolerancia,
bizalom, együttérzés;
fogyatékkal élők,
szegények és
gazdagok.

Etika: generációk
kapcsolata, családi
élet.

Történelem,
társadalmi és
állampolgári
ismeretek: a
jövedelem szerepe a
családban, kiadás,
bevétel,
megtakarítás, hitel,
rezsi, zsebpénz.
Technika, életvitel és
gyakorlat: tudatos
vásárlás.
Földrajz; biológiaegészségtan:
biotermékek.

Környezetünk
Az otthon, a lakóhely és környéke (a lakószoba, a lakás, a ház
bemutatása).
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Technika, életvitel és
gyakorlat:
fenntarthatóság,

A lakóhely nevezetességei, szolgáltatások, szórakozási lehetőségek.
A városi és a vidéki élet összehasonlítása.
Növények és állatok a környezetünkben.
Időjárás, éghajlat.
Környezetvédelem a szűkebb környezetünkben és globálisan - Mit
tehetünk környezetünkért és a természet megóvásáért, a
fenntarthatóságért?

környezettudatosság
otthon és a
lakókörnyezetben,
víz és energiatakarékosság,
újrahasznosítás.
Történelem,
társadalmi és
állampolgári
ismeretek. lakóhely
és környék
hagyományai.
Biológiaegészségtan: élőhely,
életközösség, védett
természeti érték,
változatos élővilág.
Földrajz:
településtípusok;
globális problémák,
életminőségek
különbségei; a Föld
mozgása, az időjárás
tényezői, a Föld
szépsége,
egyedisége.

Az iskola
Saját iskolájának bemutatása (sajátosságok, pl. szakmai képzés,
tagozat).
Tantárgyak, órarend, érdeklődési kör, tanulmányi munka nálunk és más
országokban.
Az ismeretszerzés különböző módjai.
A nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe, fontossága.
Az internet szerepe az iskolában, a tanulásban.
Az iskolai élet tanuláson kívüli eseményei.
Iskolai hagyományok nálunk és a célországokban.

Történelem,
társadalmi és
állampolgári
ismeretek: a tudás
fogalmának
átalakulása, a tanulás
technikái, élethosszig
tartó tanulás.
Informatika: digitális
tudásbázisok,
könyvtári
információs
rendszerek.

A munka világa
Diákmunka, nyári munkavállalás.
Foglalkozások és a szükséges kompetenciák, rutinok, kötelességek.
Pályaválasztás, továbbtanulás vagy munkába állás.
Önéletrajz, állásinterjú.

Technika, életvitel és
gyakorlat:
pályaorientáció és
munka.

Életmód

Technika, életvitel és
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Napirend, időbeosztás.
Az egészséges életmód (a helyes és a helytelen táplálkozás, a
testmozgás szerepe az egészség megőrzésében, testápolás).
Életünk és a stressz.
Étkezési szokások a családban.
Ételek, kedvenc ételek, sütés-főzés.
Étkezés iskolai menzán, éttermekben, gyorséttermekben.
Ételrendelés telefonon és interneten.
Gyakori betegségek, sérülések, baleset.
Gyógykezelés (háziorvos, szakorvos, kórházak, alternatív
gyógymódok).
Életmód nálunk és más országokban.
Függőségek (dohányzás, alkohol, internet, drog stb.).

gyakorlat: testi és
lelki egészség,
balesetek
megelőzése,
egészséges ételek.
Biológiaegészségtan:
testrészek,
egészséges életmód,
a betegségek
ismérvei,
fogyatékkal élők,
betegségmegelőzés,
elsősegély.
Testnevelés és sport:
a rendszeres
testedzés szerepe,
relaxáció.

Szabadidő, művelődés, szórakozás
Szabadidős elfoglaltságok, hobbik.
Színház, mozi, koncert, kiállítás stb.
A művészetek szerepe a mindennapokban.
Sportolás, kedvenc sport, iskolai sport.
Olvasás, rádió, tévé, videó, számítógép, internet.
Az infokommunikáció szerepe a mindennapokban.
Kulturális és sportélet nálunk és más országokban.

Földrajz: más népek
kultúrái.
Magyar nyelv és
irodalom: különböző
kultúrák mítoszai,
mondái; a reklám és
a popzene új szóbeli
költészete.
Informatika: ekönyvek,
médiatudatosság.
Testnevelés és sport:
táncok, népi játékok,
a sport és olimpia
története, példaképek
szerepe, sportágak
jellemzői.
Ének-zene: népzene,
klasszikus zene,
popzene.
Dráma és tánc: a
szituáció alapelemei,
beszédre késztetés,
befogadás,
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értelmezés.
Vizuális kultúra:
művészi alkotások
leírása, értelmezése.
Utazás, turizmus
A közlekedés eszközei, lehetőségei, a tömegközlekedés, a kerékpáros
közlekedés.
Nyaralás itthon, illetve külföldön.
Utazási előkészületek, egy utazás megtervezése, megszervezése.
Az egyéni és a társas utazás előnyei és hátrányai.
Turisztikai célpontok.
Célnyelvi és más kultúrák.

Technika, életvitel és
gyakorlat:
közlekedési
ismeretek,
közlekedésbiztonság,
fenntarthatóság,
környezettudatosság
a közlekedésben.
Földrajz: a kulturális
élet földrajzi alapjai,
nyelvek és vallások,
egyes meghatározó
jellegű országok
turisztikai jellemzői.

Tudomány és technika
Népszerű tudományok, ismeretterjesztés.
A technikai eszközök szerepe a mindennapi életben.
Az internet szerepe a magánéletben, a tanulásban és a munkában.

Történelem,
társadalmi és
állampolgári
ismeretek; fizika:
tudománytörténeti
jelentőségű
felfedezések,
találmányok.
Informatika:
számítógépen
keresztül való
kapcsolattartás,
információ keresése,
az informatikai
eszközöket
alkalmazó média, az
elterjedt
infokommunikációs
eszközök előnyei és
kockázatai, a netikett
alapjai, élőszóval
kísért bemutatók és
felhasználható
eszközeik.

Gazdaság és pénzügyek
Családi gazdálkodás.
A pénz szerepe a mindennapokban.

Technika, életvitel és
gyakorlat: család és
háztartás, tudatos
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Vásárlás, szolgáltatások (pl. posta, bank).
Üzleti világ, fogyasztás, reklámok.
Pénzkezelés a célnyelvi országokban.

vásárlás, pénzügyi
ismeretek.
Matematika:
alapműveletek,
grafikonok
értelmezése.
Történelem,
társadalmi és
állampolgári
ismeretek: a
jövedelem szerepe a
családban, kiadás,
bevétel,
megtakarítás, hitel
rezsi, zsebpénz.

JAVASOLT TANKÖNYVEK:
9. évfolyam – 12. évfolyam: A1 – A2 (B1) szintű nyelvkönyvek, munkatankönyvek
12. évfolyamon kiegészítésként: érettségire felkészítő gyakorló könyvek, feladatlapok,
amennyiben van az érettségi iránt érdeklődő diák
A kerettantervi ún. +10% lehetőség kihasználása:
Ezt az időkeretet aktuális autentikus szövegek, feladatok felhasználásával az
olvasáskészség fejlesztésére, a szókincs és az adott célnyelvi országokról szerzett ismeretek
bővítésére használjuk.
/Javasoljuk továbbá a felhasznált tankönyvcsalád tanári kézikönyveinek kiegészítő
anyagait, ill. az adott tankönyvhöz tartozó, az interneten megtalálható online feladatokat:
ezek vagy a további gyakorlást/elmélyítést szolgálják, vagy extra feladatokat tartalmaznak a
gyorsabban haladóknak.

9–10. évfolyam
A 9. évfolyamon kezdődő második idegennyelv-tanítás elsődleges célja a tanulók
idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása az új nyelven. Az élő idegen
nyelvek tanításába a tantárgy jellegéből adódóan minden egyéb kulcskompetencia és a
Nemzeti alaptantervben megfogalmazott nevelési cél beépíthető. A 10. évfolyam végére a
tanulók tudása a második nyelvből is lehetővé teszi, hogy a körülöttük lévő világról idegen
nyelven is információt szerezzenek. A különböző célok és tartalmak idegen nyelvi
fejlesztésében segítenek eligazodni a témakörök táblázatában megadott kapcsolódási pontok.
Ebben a képzési szakaszban a NAT fejlesztési területei és nevelési céljai a tanulók életéhez és
környezetéhez kapcsolódó témák feldolgozása során valósíthatók meg. Tudatosítani kell,
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hogy a nyelvtudás kulcskompetencia, amely segítséget nyújt a boldoguláshoz a magánéletben
és a tanulásban csakúgy, mint később a szakmai pályafutás során.
A második idegen nyelv tanulásának megkezdésekor a tanulók már rendelkeznek
nyelvtanulási tapasztalattal, és az újonnan kezdett nyelv egyes elemeit könnyebben
megérthetik az első idegen nyelv segítségével. Érdemes már a kezdeti időszakban is építeni az
első idegen nyelvből szerzett ismeretekre, készségekre, stratégiákra, és fontos a nyelvtanulási
motiváció ébren tartása is.
A második idegen nyelvből a gimnázium 10. évfolyamának végére a tanulóknak el
kell jutniuk az európai hatfokú skála első szintjére, az A1 tudásszintre, amely megfelelő
alapul szolgál ahhoz, hogy a gimnáziumi tanulmányok végére a második nyelvből is elérjék a
minimumként előírt A2 szintet.
A tanulók motivációját növeli, ha a nyelvoktatás lehetőséget biztosít az őket érdeklő
tantárgyi tartalmak célnyelvi feldolgozására és a kommunikációs és információs technológiák
használatára. Tudatosítani kell a nyelvórai és az iskolán kívüli nyelvtanulás lehetőségeit, hogy
ez is segítse a tanulókat az önálló nyelvtanulóvá válás útján.
Ebben a nyelvtanítási szakaszban is fontosak a korosztályi sajátosságok. A tanárnak
figyelembe kell vennie, hogy a legtöbb tanuló az önkeresés időszakát éli, kritikus önmagával
szemben, erősek a kortárs csoport hatásai. Ugyanakkor építhet a tanár a tanulók nyelvi
kreativitására, problémamegoldó és kritikai gondolkodására is. A nyelvoktatás sikerében
meghatározóak a motivációt felkeltő és fenntartó órai tevékenységek, a változatos interakciós
formák, a nyelvi órák elfogadó légköre, a pozitív visszajelzések és a konstruktív támogatás.
Ugyancsak hathatós segítséget jelent a tanulók számára, ha gyakorlatot szereznek az
önértékelés és a társértékelés módszereinek alkalmazásában, sikeres próbálkozásaik
tudatosításában és hibáik felismerésében, azok önálló javításában.
Az alábbi táblázatokban megjelenő fejlesztési egységek (a hallott szöveg értése,
szóbeli interakció, összefüggő beszéd, az olvasott szöveg értése és az íráskészség) a
valóságban nem különíthetők el egymástól. A hatékony nyelvtanítás feltétele, hogy a
különböző készségek fejlesztése mindig integráltan történjen, úgy, ahogy azok a valós
kommunikációs helyzetekben előfordulnak. Ezért nem szerepelnek óraszámok a fejlesztési
egységek mellett.
Külön táblázat tartalmazza az ajánlott témaköröket (ld. Témakörök, fogalomkörök),
amelyben más tantárgyakkal való kapcsolódási pontok is megtalálhatók. A tanulócsoportban
más tantárgyakat tanító tanárokkal való együttműködés elevenebbé, aktuálisabbá és
érdekesebbé teszi a nyelvtanulást, mert lehetőséget nyújt a témák, témakörök természetes,
életszerű összekapcsolására.
A következő táblázatok A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai rovata a
nyelvtanítás aktuális életkori szakaszra vonatkozó, az adott kompetenciával kapcsolatos
fejlesztés céljait tartalmazza. A táblázatok A fejlesztés tartalma elnevezésű része olyan
tevékenységeket tartalmaz, amelyek segítségével az adott nyelvi fejlesztés megvalósítható. A
nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák szervesen beépültek a tartalomba.
Fejlesztési egység

Előzetes tudás

A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai

Hallott szöveg értése
Az iskolán kívül, az iskoláztatás során és az első idegen nyelv tanulása
közben szerzett tapasztalatok, ismeretek, készségek, motiváció. A tanuló
már megért bizonyos célnyelvi fordulatokat, amelyek az anyanyelvében
vagy első tanult idegen nyelvében is használatosak.
Az eleinte nonverbális eszközökkel is támogatott célnyelvi óravezetés
követése, a rövid, egyszerű tanári utasítások megértése;
az ismerős témákhoz kapcsolódó egyszerű közlések és kérdések megértése;
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az egyszerű, konkrét, mindennapi helyzetekhez kapcsolódó közlésekből az
alapvető fordulatok kiszűrése.

A fejlesztés tartalma
A rövid és egyszerű, az osztálytermi rutincselekvésekre, a közös munka megszervezésére vonatkozó
tanári utasítások megértése.
Egyszerű, konkrét mindennapi szükségletekre vonatkozó kifejezések megértése világos beszédben,
az ismert témakörökhöz kapcsolódó, egyszerű szövegekben.
Egyszerű instrukciók, útbaigazítások követése, egyszerű, személyes kérdések megértése világos
beszéd esetén.
A korosztálynak megfelelő, ismert témakörökhöz kapcsolódó, rövid, egyszerű autentikus szövegek
bemutatásának aktív követése; a tanult nyelvi elemek felismerése; következtetés levonása a
szövegfajtára, a témára és a lehetséges tartalomra vonatkozóan.
A számok, árak, alapvető mennyiségek, az idő kifejezésének megértése.
Alapvető stratégiák alkalmazása, például rövid hallott szövegben ismeretlen elemek jelentésének
kikövetkeztetése; az ismert szavak, a beszédhelyzetre, a szereplőkre vonatkozó információk, a hallott
szövegeket kísérő nonverbális elemek (például képek, képsorok, tárgyak, testbeszéd, hanglejtés)
felhasználása a szöveg megértéséhez.
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások
Közlemények, párbeszédek, instrukciók, figyelmeztetések, útbaigazítások, kisfilmek, rajz- és
animációs filmek, rövid részletek a médiából, egyszerű dalok, versek, találós kérdések, viccek.

Fejlesztési egység
Előzetes tudás

A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai

Szóbeli interakció
Az iskolán kívül, az iskoláztatás során és az első idegen nyelv tanulása
közben szerzett tapasztalatok, ismeretek, készségek, motiváció.
A beszédszándék kifejezése egyszerű nyelvi eszközökkel, bővülő
szókinccsel és nonverbális elemekkel támogatva;
személyes adatokra vonatkozó kérdésfeltevés, és egyszerű nyelvi
eszközökkel válaszadás a hozzá intézett kérdésekre;
kommunikáció nagyon egyszerű, begyakorolt nyelvi panelekkel;
törekvés a célnyelvi normához közelítő kiejtésre, intonációra és
beszédtempóra.
A fejlesztés tartalma

Konkrét, egyszerű, mindennapos kifejezések megértése, ha a partner közvetlenül a tanulóhoz fordul,
és világosan, lassan, ismétlésekkel beszél.
A gondosan megfogalmazott, lassan elmondott, a tanulóhoz intézett kérdések és utasítások
megértése, rövid, egyszerű útbaigazítások adása és követése.
Részvétel egyszerű beszélgetésben szükség szerinti lassú ismétléssel, körülírással vagy módosítással.
Egyszerű, az osztálytermi rutincselekvésekhez kapcsolódó kommunikáció.
Beszédszándék kifejezése verbális és nonverbális eszközökkel (például bemutatkozás, bemutatás,
valamint az üdvözlés és elköszönés alapvető formáinak használata, kérés, kínálás, érdeklődés mások
hogyléte felől, reagálás hírekre).
Egyszerű kérdések és állítások megfogalmazása, válaszadás, reagálás.
Betanult beszédfordulatok alkalmazása, elemi információk kérésére és nyújtására például a tanulóról,
beszélgetőpartneréről, lakóhelyről, a családtagok foglalkozásáról.
A számok, árak, alapvető mennyiségek, idő kezelése.
Érdeklődés árucikkek áráról, egyszerű vásárlási párbeszédek, néhány mondatos telefonbeszélgetések
lebonyolítása.

13

A beszélgetés strukturálásának néhány egyszerű eleme, például beszélgetés kezdeményezése,
figyelemfelhívás.
Egyszerű nyelvtani szerkezetek és mondatfajták betanult készletének szűk körű alkalmazása; szavak,
illetve szócsoportok összekapcsolása nagyon alapvető lineáris kötőszavakkal.
Nagyon rövid, különálló, többnyire előre betanult megnyilatkozások.
Egyszerű jelenetek közös előadása.
Magyarázat, segítség, ismétlés kérése metakommunikációs eszközökkel.
Metakommunikációs és vizuális eszközök használata a mondanivaló támogatására.
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások
Rövid társalgás, rövid tranzakciós és informális párbeszédek, szerepjátékok, betanult jelenetek,
információ hiányán illetve különbözőségén alapuló szövegek.
Fejlesztési egység

Összefüggő beszéd

Előzetes tudás

Az iskolán kívül, az iskoláztatás során és az első idegen nyelv tanulása
közben szerzett tapasztalatok, ismeretek, készségek, motiváció.

A tematikai egység
nevelési-fejlesztési céljai

Saját magához és közvetlen környezetéhez kötődő, ismert témákról
egyszerű, begyakorolt fordulatokkal rövid megnyilatkozások;
munkájának egyszerű nyelvi eszközökkel történő bemutatása;
a célnyelvi normához közelítő kiejtés, intonáció és beszédtempó
alkalmazása.
A fejlesztés tartalma

Ismerős, személyes témák (saját maga, család, iskola, ismerős helyek, emberek és tárgyak) leírása
szóban.
Rövid, egyszerű szövegek felolvasása és emlékezetből történő elmondása.
Történet elmesélése, élménybeszámoló, előre megírt szerep eljátszása egyszerű nyelvtani
szerkezetekkel, mondatfajtákkal.
Konkrét szituációkra vonatkozó, különálló szavakból és fordulatokból álló szókincs alkalmazása,
ezek összekapcsolása az alapvető lineáris kötőszavakkal.
A helyes kiejtés gyakorlása autentikus hangzóanyag segítségével.
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások
Rövid történetek, témakifejtés, dalok, versek, mondókák, rapszövegek, rövid prezentációk és
projektek csoportos bemutatása.

Fejlesztési egység

Olvasott szöveg értése

Előzetes tudás

Az iskolán kívül, az iskoláztatás során és az első idegen nyelv tanulása
közben szerzett tapasztalatok, ismeretek, készségek, motiváció.
Különböző szövegfajták olvasásában való jártasság a tanuló anyanyelvén és
az első idegen nyelven.

A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai

Az ismert nevek, szavak és mondatok megértése egyszerű szövegekben;
az egyszerű leírások, üzenetek, útleírások fő gondolatainak megértése az
ismerős szavak, esetleg képek segítségével;
a korosztálynak megfelelő témájú, egyszerű autentikus szöveg lényegének
megértése, a szövegből néhány alapvető információ kiszűrése.
A fejlesztés tartalma

Egyszerű, mindennapi szövegekben (például feliratokon) az ismerős nevek, szavak és egyszerű
fordulatok, a nemzetközi és a más nyelven tanult szavak felismerése.
Egyszerű információkat tartalmazó, rövid leíró szövegek fő gondolatának megértése, például
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hirdetésekben, plakátokon vagy katalógusokban.
Egyszerű, írott, képekkel támogatott instrukciók követése.
Egyszerű üzenetek, például képeslapok szövegének megértése.
Nyomtatványok, űrlapok személyes adatokra vonatkozó kérdéseinek megértése.
Egyszerű, írásos útbaigazítások, útleírások követése.
Az alapvető olvasási stratégiák alkalmazása, például az ismerős nevek, szavak és alapvető fordulatok
összekapcsolása, szükség esetén a szöveg különböző részeinek újraolvasása, a szövegekhez
kapcsolódó képek, képaláírások, címek, a vizuális információk felhasználása a szöveg megértéséhez.
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások
Hirdetések, reklámok, plakátok, névjegykártyák, feliratok, versek, dalszövegek, újságfőcímek,
könyv-és filmcímek, szöveges karikatúrák, képregények, viccek, nyomtatványok, egyszerű üzenetek,
útleírások, képeslapok.
Fejlesztési egység

Íráskészség

Előzetes tudás

Az iskolán kívül, az iskoláztatás során és az első idegen nyelv tanulása
közben szerzett tapasztalatok, ismeretek, készségek, motiváció. Bizonyos
írásbeli műfajok és jellegzetességeik ismerete. Az írást illetően esetleg már
kialakult attitűdök.

A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai

Ismert témáról rövid, egyszerű mondatok írása;
írásban személyes adatokra vonatkozó egyszerű kérdésekre válaszadás;
minta alapján néhány közismert műfajban egyszerű és rövid, tényközlő
szövegek írása őt érdeklő, ismert témákról.
A fejlesztés tartalma

Szavak és rövid, jól olvasható szövegek másolása.
Lista írása.
Egyszerű fordulatok és mondatok írása a legegyszerűbb nyelvi szerkezetek használatával (például
hol lakik, mit csinál a tanuló vagy mások).
Adatok kérése és megadása írásban (például számok, dátumok, időpont, név, nemzetiség, cím,
életkor); formanyomtatványok kitöltése.
Rövid, egyszerű üdvözlő szöveg, üzenet írása.
Személyes információt, tényt, tetszést vagy nem tetszést kifejező rövid üzenet, komment írása
(például internetes fórumon, blogban).
Egyszerű levél, e-mail írása a legfontosabb formai elemek betartásával (például címzés, a
kommunikáció tárgyának megjelölése, a címzett megszólítása, búcsúzás).
Kreatív, önkifejező műfajokkal való kísérletezés (például listavers, rapszöveg, rigmus, dalszöveg,
rövid jelenet) írása, illetve átírása.
Egyszerű írásos minták követése, aktuális, konkrét és egyszerű tartalmakkal való megtöltése.
Kész szövegekből hasznos fordulatok kiemelése, alkalmazása.
A mondanivaló közvetítése egyéb vizuális eszközökkel (például nyilazás, kiemelés, központozás,
internetes/SMS rövidítés, emotikon, rajz, ábra, térkép, kép).
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások
Hagyományos és elektronikus nyomtatványok, űrlapok, listák, hagyományos és elektronikus
képeslapok, poszterszövegek, képaláírások, üzenetek, SMS-ek/MMS-ek, levelek, e-mailek vagy
internes profilok, üzenetek, internetes bejegyzések, instrukciók, versek; rapszövegek, rigmusok,
dalszövegek, jelenetek.

A fejlesztés várt
eredményei a két
évfolyamos ciklus
végén

A1 szintű nyelvtudás.
A tanuló követi a célnyelvi óravezetést, megérti az ismerős szavakat és
alapvető fordulatokat, amelyek a személyére, családjára vagy a közvetlen
környezetében előforduló konkrét dolgokra vonatkoznak.
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Képes egyszerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt beszédfordulatokkal
kommunikálni, személyes adatokra vonatkozó kérdéseket feltenni, és ezeket
megválaszolni.
Képes saját magához és közvetlen környezetéhez kötődő, ismert témákról
röviden, önállóan beszélni egyszerű, begyakorolt fordulatokkal,
szerkezetekkel.
Megérti az ismert neveket, szavakat, és az egyszerű szövegek egyszerű
mondatait. Megérti az egyszerű leírások, üzenetek, útleírások
gondolatmenetét az ismerős szavak, esetleg képek segítségével.
Képes minta alapján néhány közismert műfajban egyszerű és rövid, tényközlő
szövegeket írni őt érdeklő, ismert témákról.

Külön táblázat tartalmazza az ajánlott témaköröket (ld. Témakörök, fogalomkörök),
amelyben más tantárgyakkal való kapcsolódási pontok is megtalálhatók. A tanulócsoportban
más tantárgyakat tanító tanárokkal való együttműködés elevenebbé, aktuálisabbá és
érdekesebbé teszi a nyelvtanulást, mert lehetőséget nyújt a témák, témakörök természetes,
életszerű összekapcsolására.
A tanévekre bontott javaslatot a témaköröknél a kerettanterv alapján állítottuk össze
úgy, hogy az összes kerettantervben javasolt témakör tárgyalásra kerüljön a 4 évfolyam során.
Ajánlott témakörök - 9. évfolyam
Személyes vonatkozások, család
A tanuló személyének és környezetének bemutatása.
Családi kapcsolatok.
Mindennapi teendők, iskolai tevékenységek
Ember és társadalom
Barátok, kapcsolat a kortársakkal, felnőttekkel.
Környezetünk
Az otthon, a lakóhely és környéke. (a lakószoba, a lakás, a ház bemutatása)
Tájékozódás a városban
Az iskola
Tantárgyak, az órarend, iskolai időbeosztás
A munka világa
Foglalkozások és hozzájuk kapcsolódó tevékenységek, szükséges kompetenciák, rutinok,
kötelességek
Diákmunka. Nyári munkalehetőségek
Életmód
Napirend, időbeosztás
Szabadidő, művelődés, szórakozás
Szabadidős elfoglaltságok, néhány sportág
Színház, mozi, koncert, kiállítás stb.
Kulturális lehetőségek a célországokban.(Német, osztrák, svájci városok, nevezetességeik.)
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Utazás, turizmus
A közlekedés eszközei: a tömegközlekedés, a kerékpáros közlekedés.
Szabadság, nyaralás itthon, illetve külföldön.
Célnyelvi kultúrák - Német városok nevezetességei (Berlin)
Gazdaság és pénzügyek
Pénzkezelés a célnyelvi országokban
Ajánlott témakörök - 10. évfolyam
Személyes vonatkozások, család
A tanuló személye, életrajza, életének fontos állomásai.
Családi élet, családi kapcsolatok
Családtagok életének fontos állomásai
A családi élet mindennapjai, otthoni teendők, háztartási munkák.
Ember és társadalom
Emberek külső és belső jellemzése.
Öltözködés, divat, ruhadarabok vásárlása.
Ünnepek, családi ünnepek.
Környezetünk
Időjárás
Az iskola
A nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe, fontossága
Az internet szerepe a nyelvtanulásban.
A munka világa
Foglalkozások – nyelvtanárok
Életmód
Ételek, kedvenc ételek, sütés-főzés
Élelmiszerek, ételek a célországokban.
Étkezési szokások a családban
Gyakori betegségek, az orvosnál.
Gyógykezelés (háziorvos, szakorvos, kórházak, alternatív gyógymódok).
Étkezés iskolai menzán, éttermekben, gyorséttermekben
Magyar és más nemzeti ételkülönlegességek
Ételrendelés telefonon és interneten.
Szabadidő, művelődés, szórakozás
Szabadidős elfoglaltságok, hobbik.
Sportolás, kedvenc sport, iskolai sport.
Színház, mozi, koncert, kiállítás látogatása, ezek megszervezése.
Turisztikai célpontok: városnézés, látnivalók, nevezetességek, múzeum.
Olvasás, rádió, tévé, videó, számítógép, internet.
Az infokommunikáció szerepe a mindennapokban.
Kulturális élet nálunk és más országokban.
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Utazás, turizmus
Szabadság, nyaralás itthon, illetve külföldön. Utazás repülőgéppel, repülőtéren.
Jegyvásárlás.
Utazási előkészületek, egy utazás megtervezése, megszervezése.
Az egyéni és a társasutazás előnyei, hátrányai.
Tudomány és technika
A technikai eszközök szerepe a mindennapi életben. Számítógépes tevékenységek.
Az internet szerepe a tanulásban és a munkában.
Gazdaság és pénzügyek
Vásárlások (a piacon, ruházati üzletben)
Vásárlás (menetjegy), online-vásárlás, pénzváltás.

Javasolt fogalomkörök – 9. évfolyam
Cselekvés,
történés, létezés
kifejezése
jelenidejűség

Präsens
Präsens mit
Vokalwechsel
trennbare Verben

Ich bin heute zu Hause. Die Sonne
scheint schön.
Der Zug fährt gleich ab.
Er liest das Buch vor.

múltidejűség (1)

Präteritum (sein,
haben)
Perfekt (sein/haben)

Ich war schon in Berlin.
Er hatte eine Wohnung.
Ich habe ein Eis gegessen.
Er ist nach Hause gefahren.
Ich gehe bald ins Kino.

Jövőidejűség

Futur

személytelenség

es, man

Es regnet. Man spricht hier
deutsch.

haben
Possessivpronomen
(mein, dein)
Genitiv mit von

Hast du ein Auto?
Das ist meine Familie.

Birtoklás
kifejezése

gehören + D.
(<>gehören zu)

Wer ist dieser Mann?- Der Vater
von Peter!
Dieses Fahrrad gehört mir.
(Zur Wohnung gehört eine
Garage.)

Térbeli viszonyok
irányok,
helymeghatározás

hier, dort, links, rechts
oben, unten, hinten…
Mein Schreibtisch steht links.
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in, an, auf, hinter, vor,
unter, neben, über,
zwischen (A/D)

Er geht ins Kino. Er war im Kino.
Der Stuhl steht neben dem Tisch.

Időbeli viszonyok
gyakoriság

időpont
időtartam

Wie oft?
selten, manchmal, oft,
immer, nie
einmal, zweimal

Ich spiele oft mit Peter.
Ich mache Gymnastik zweimal am
Tag.
Ich gehe wöchentlich zweimal
schwimmen.
gegen
Er wird gegen acht nach Hause
kommen.
monatlich/wöchentlich Ich habe zwei Stunden
wöchentlich.
in, um, am, wann?
im Winter, um 8 Uhr, am Freitag
diese/dieses/diesen
Diesen Montag geht es nicht.
Wie lange?
Ich war von 5 bis 6 in der
von … bis
Konditorei. Seit vier Jahren wohne
seit
ich in dieser Stadt.
dátum
am vierten Oktober

Mennyiségi
viszonyok
számok
sorszámok
határozatlan
mennyiség

erst, viert
alles, viel, wenig,
nichts, mehr-mehrere

eins, zwei, hundert
Gehen Sie die erste Straße links.
Ich lerne viel, und ich habe wenig
Zeit. Ich brauche mehr
Geld/mehrere Bücher.

Minőségi
viszonyok
Wie?
Modalitás

mögen, möchte
können, wollen,
müssen

Esetviszonyok
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Ich bin zufrieden. Das finde ich
prima.
Ich mag es nicht.
Ich möchte ein Eis.
Er kann nicht schwimmen.
Ich will nach Hause gehen.
Er muss viel arbeiten.

Logikai viszonyok kérdőszók

Szövegösszetartó
eszközök

Kötőszók
Névmások
(Nominativ,
Akkusativ, Dativ)

Nominativ, Akkusativ Er zeichnet Bilder. Grete fragt uns,
Dativ
nicht ihn.
Er gibt seinem Freund die Karte.
Präpositionen mit dem Ich brauche das Zimmer für einen
Tag.
Akkusativ (für, bis,
Sie geht über die Brücke.
durch, gegen, ohne,
Sie spazieren durch den Park.
entlang)
Präpositionen mit dem Ich komme mit meiner Freundin.
Dativ (aus, mit, bei,
Ich lebe bei meiner Oma.
nach, von, zu)
Was? Wer? Wo?
Wer ist der Mann dort?
Wann? Wohin?
Woher kommen Sie?
Woher? Wieviel?
Wohin fährst du?
Warum?
und/oder/aber/denn
Ich bin Arzt und wohne in Berlin.
das, ich, mich, mein,
Er lebt in Ungarn, aber er spricht
mir, dir
kein Ungarisch.
dieser/diese/dieses
Ich zeige dir ein Foto.
Dieser Mann ist mein Freund.

Tagadás

Nicht, nein, kein

Javasolt fogalomkörök – 10. évfolyam
Cselekvés,
történés, létezés
kifejezése
igepárok

liegen/legen,
stehen/stellen
sich-Verben

Das Buch liegt nicht hier.
Ich lege das Buch auf den Tisch.
Ich freue mich. Er duscht sich.

Genitiv mit -s

Peters Vater besucht uns heute.

in, an, auf, über, vor,
hinter, neben, unter,
zwischen (A/D)

Ich lege das Heft auf den Tisch.
Er steht neben dem Bett.

voriges/nächstes

Voriges Jahr sind wir nach Berlin
gefahren.

Birtoklás
kifejezése
Térbeli viszonyok

Időbeli viszonyok

Mennyiségi
viszonyok
határozott
mennyiség
határozatlan
mennyiség

eine Portion Pommes
Viel/wenig <>viele,
wenige
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Ich lerne viel, und ich habe wenig
Zeit.
Viele meinen, es stimmt nicht!

Hasonlítás
fokozás

Was für ein? Welcher? Das ist eine leichte Aufgabe.
(Adjektivdeklination) Ich finde den roten Rock modisch.
Sie hat einen reichen Mann
geheiratet.
so…, wie
Er ist nicht so groß, wie mein
als
Bruder.
Dieses Auto fährt schneller als ein
Zug.
Sie ist am schönsten.

Minőségi
viszonyok
Was für ein?/Welcher? Was für ein Film ist das?
Adjektivdeklination
Das ist ein deutscher Krimi.
Welchen Film willst du sehen? –
Den deutschen Krimi.
Modalitás
dürfen, sollen

Darfst du am Samstag ausgehen?
Sollen wir jetzt etwas machen?
Komm morgen wieder! Spielt
Tennis!
Nehmen Sie bitte Platz! Gehen
wir jetzt!

alárendelések

Kausalsatz
Objektsatz

Wir sind müde, weil wir heute sehr
viel gelernt haben.
Ich weiß (nicht), dass (ob) dir das
schon klar ist.

Kötőszók

trotzdem, weil,

Er ist krank, trotzdem geht er
arbeiten. Er ist böse, weil es
immer regnet. Er meint, dass es
nicht stimmt. Er fragt, ob es
stimmt.
Er ist der Mann, der gestern
gekommen ist/ den ich schon
gesehen habe.
Ich weiß n icht, wer die Frau ist.

felszólítás

Logikai viszonyok

Szövegösszetartó
eszközök

dass, ob

Relativsatz /
Relativpronomen

der/das/die;

wer/wen/wem
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11–12. évfolyam
A 11-12. évfolyamon folytatódó nyelvoktatás legfontosabb célja a tanulók idegen nyelvi
kommunikatív kompetenciájának további fejlesztése. Az élő idegen nyelv jellegéből adódóan a
nyelvoktatásba tartalmát és céljait tekintve minden egyéb kulcskompetencia és a Nemzeti
alaptantervben megfogalmazott nevelési cél beépíthető. A középiskolai tanulmányok végére a tanulók
kellő tapasztalattal és tudással rendelkeznek ahhoz, hogy a körülöttük lévő világot tágabb
kontextusban is értelmezni tudják, nyelvi ismereteiknek köszönhetően széleskörű információszerzésre
és viszonyításra is képesek. A középiskolai évekre egységesen meghatározott témakörökhöz a
megadott szempontok segítenek eligazodni abban, hogyan valósíthatók meg az idegen nyelvek
oktatása során a NAT-ban meghatározott fejlesztési célok, és hogyan fejleszthetők a
kulcskompetenciák a nyelvtanítás során. A nevelési célok közül ezen a szinten is kiemelt fontosságú a
tanulás tanítása, mivel a tanulóknak a 12. évfolyam végére olyan tanulási képességekkel kell
rendelkezniük, amelyek lehetővé teszik nyelvtudásuk önálló fenntartását és továbbfejlesztését további
tanulmányaik vagy munkájuk során, valamint egész életükön át.
A második idegen nyelvből a középiskola 12. évfolyamának végére a tanulóknak el kell
jutniuk az európai hatfokú skála (KER) második szintjére, az A2 szintre (minimális cél). A 12.
évfolyamon – különösen emelt szintű képzés vagy egyéni ambíciók, tehetséges tanulók esetén –
lehetőséget kell biztosítani arra is, hogy a tanulók megismerjék a nyelvi érettségi felépítését,
követelményeit, és elsajátítsák az ezeknek megfelelő stratégiákat; megismerjék az érettségi során
használt értékelési szempontokat, és alkalmazni tudják azokat önértékelésük során; illetve gyakorlatot
szerezzenek az érettségi vizsga feladatainak megoldásában is.
Növeli a motivációt, ha a nyelvoktatás lehetőséget biztosít a tanulókat érdeklő tantárgyi
tartalmak célnyelvi feldolgozására és az infokommunikációs technológiák használatára.
A 12. évfolyam a tanulók számára a továbbtanulás vagy a munka világába történő kilépés
előtti utolsó tanév. A nyelvoktatásban is hangsúlyt kell kapnia az ezekre történő felkészítésnek, a
szükséges készségek fejlesztésének. A tanulók jövőjét érintő fontos döntésekben a nyelvtanár is sokat
segíthet, például a feldolgozott témák megfelelő kiválasztásával és az ok-okozati viszonyokat,
követelményeket feltáró feladatokkal.

Fejlesztési egység

Hallott szöveg értése

Előzetes tudás

A1, azaz a tanuló már megért ismerős szavakat és alapvető fordulatokat,
amelyek a személyére, családjára vagy a közvetlen környezetében előforduló
konkrét dolgokra vonatkoznak.

A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai

Az ismert szavak, a leggyakoribb fordulatok megértése, ha közvetlen,
személyes dolgokról van szó;
a rövid, világos, egyszerű megnyilatkozások, szóbeli közlések lényegének
megértése;
néhány, a megértést segítő alapvető stratégia egyre önállóbb alkalmazása.
A fejlesztés tartalma

Az ismert nyelvi elemekre támaszkodó, szükség szerint nonverbális elemekkel támogatott célnyelvi
óravezetés folyamatos követése (például osztálytermi rutincselekvések, a közös munka
megszervezése, eszközhasználat) és a tanári utasítások megértése.
A legfontosabb témákkal kapcsolatos fordulatok és kifejezések megértése (például alapvető
személyes és családi adatok, vásárlás, közvetlen környezet, foglalkozás).
A lényeges információ megértése és kiszűrése kiszámítható, hétköznapi témákról szóló rövid
hangfelvételekből, ha a megszólalók lassan és világosan beszélnek.
Az egyszerű, begyakorolt beszélgetésekbe való bekapcsolódáshoz szükséges alapvető információk
megértése.
Lassú és világos, köznapi beszélgetés témájának megértése.
Ismerős témákról folyó, világos, köznyelvi beszéd megértése, szükség esetén visszakérdezés
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segítségével.
Egyszerű útbaigazítás megértése például gyalogos közlekedés vagy tömegközlekedés használata
esetén.
Telefonbeszélgetésben az alapvető információk megértése (hívás tárgya, kit kell keresni stb.).
A tényközlő televíziós és rádiós hírműsorok témaváltásainak követése, a tartalom lényegének
megértése.
Különböző beszélők egyre nagyobb biztonsággal való megértése, amennyiben azok a célnyelvi
normának megfelelő kiejtéssel, a tanuló nyelvi szintjéhez igazított tempóban, szükség esetén
szüneteket tartva és a lényegi információkat megismételve beszélnek.
Alapvető stratégiák használata, például az ismeretlen szavak jelentésének kikövetkeztetése a
szövegösszefüggésből, a nemzetközi vagy más nyelven tanult szavak felhasználása a hangzó szöveg
megértéséhez, a várható vagy a megjósolható információk keresése.
A vizuális elemek (képek, gesztusok, mimika, testbeszéd) felhasználása a szövegértés támogatására.
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások
Üzenetek, útbaigazítás, rövid részletek a médiából (például időjárás-jelentés, interjúk, riportok),
dalok, kisfilmek, rajz- és animációs filmek, történetek, versek, párbeszédek.

Fejlesztési egység
Előzetes tudás

A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai

Szóbeli interakció
A1 nyelvi szint, azaz egyszerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt
beszédfordulatokkal folytatott kommunikáció. Személyes adatokra
vonatkozó kérdések és válaszok.
Kommunikáció egyszerű és közvetlen információcserét igénylő feladatokban
számára ismert témákról egyszerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt
beszédfordulatokkal;
részvétel rövid beszélgetésekben;
kérdésfeltevés és válaszadás kiszámítható, mindennapi helyzetekben;
gondolatok és információk cserélje ismerős témákról;
egyre több kompenzációs stratégia tudatos alkalmazása, hogy megértesse
magát, illetve megértse beszédpartnerét;
törekvés a célnyelvi normához közelítő kiejtésre, intonációra és
beszédtempóra.
A fejlesztés tartalma

Kapcsolatok létesítése: üdvözlés, elköszönés, bemutatkozás, mások bemutatása.
Beszélgetés kezdeményezése, fenntartása és befejezése egyszerű módon.
A mindennapi élet gyakran előforduló feladatainak megoldása (például utazás, útbaigazítás, szállás,
étkezés, vásárlás, bank).
Mindennapos gyakorlati kérdések megvitatása (például barátok meghívása, programok szervezése,
megvitatása), egyszerű, mindennapi információk megszerzése és továbbadása.
Érzések egyszerű kifejezése, köszönetnyilvánítás, egyszerű tanácsok kérése és adása.
Vélemény egyszerű kifejezése (tetszés és nemtetszés, érdeklődés mások véleménye iránt, egyetértés
és egyet nem értés)
Az alapvető kommunikációs szükségletekhez, egyszerű, begyakorolt tranzakciók lebonyolításához
elegendő szókincs és néhány egyszerű szerkezet helyes használata.
A leggyakrabban előforduló kötőszavak alkalmazása szócsoportok és egyszerű mondatok
összekapcsolására.
A célnyelv tudatos használata a tanórai tevékenységek során a tanárral és a társakkal.
Lehetőség esetén kapcsolatfelvétel, rövid társalgásban való részvétel célnyelvi beszélőkkel.
Rákérdezés a meg nem értett kulcsszavakra vagy fordulatokra, ismétlés kérése megértés hiányában.
Metakommunikációs és vizuális eszközök használata a mondanivaló támogatására.
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások
Szerepjátékok, társasjátékok, dramatizált jelenetek, rövid társalgás, véleménycsere, információcsere,
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tranzakciós és informális párbeszédek.
Fejlesztési egység
Előzetes tudás
A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai

Összefüggő beszéd
A1, azaz a tanuló bemutatja magát és környezetét egyszerű fordulatokkal és
mondatokkal.
Rövid, összefüggő beszéd egyre bővülő szókinccsel, egyszerű
beszédfordulatokkal magáról és közvetlen környezetéről;
megértetés a szintnek megfelelő témakörökben;
a célnyelvi normához közelítő kiejtés, intonáció és beszédtempó alkalmazása.
A fejlesztés tartalma

Egyre bővülő szókinccsel, egyszerű nyelvi elemekkel megfogalmazott szöveg elmondása ismert
témákról, felkészülés után.
Történetmesélés, élménybeszámoló egyszerű nyelvtani szerkezetekkel, mondatfajtákkal.
A mindennapi környezet (emberek, helyek, család, iskola, állatok), továbbá tervek, szokások, napirend
és személyes tapasztalatok bemutatása.
Egyszerű állítások, összehasonlítások, magyarázatok, indoklások megfogalmazása.
Csoportos előadás vagy prezentáció jegyzetek alapján.
Önálló vagy csoportban létrehozott alkotás rövid bemutatása és értékelése (például közös plakát).
Az összefüggő beszéd létrehozásakor a begyakorolt nyelvi eszközök használata, ismerős helyzetekben
ezek egyszerű átrendezése, kibővítése.
A helyes kiejtés gyakorlása autentikus hangzóanyag segítségével.
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások
Rövid történetek, témakifejtés, képleírás, élménybeszámoló, véleménynyilvánítás, bejelentés, csoportos
előadás vagy prezentáció, projekt bemutatása.

Fejlesztési egység

Olvasott szöveg értése

Előzetes tudás

A1, azaz a tanuló megérti egyszerű leírások, üzenetek, útleírások fő
gondolatait, alapvető információkat keres nagyon egyszerű szövegekben.
Tudja, hogy a szövegek címe, megformálása, a hozzá tartozó képek
segítenek a szöveg megértésében.

A tematikai egység
nevelési-fejlesztési céljai

Az adott helyzetben fontos konkrét információk megtalálása egyszerű,
ismerős témákról írt autentikus szövegekben;
egyszerű instrukciók megértése, a fontos információk kiszűrése egyszerű
magánlevelekből, e-mailekből és rövid eseményeket tartalmazó
szövegekből.
A fejlesztés tartalma

Konkrét információk megértése rövid, egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazott, mindennapi
szövegekben (például hirdetések, prospektusok, étlap, menetrend).
Lényeges információk megtalálása egyszerű, ismerős témákkal kapcsolatos magánlevelekben, emailekben, brosúrákban és rövid, eseményeket tartalmazó újságcikkekben.
A közhasználatú táblák és feliratok megértése utcán, nyilvános helyeken és iskolában.
A mindennapi életben előforduló egyszerű használati utasítások, instrukciók megértése.
Közismert témákhoz kapcsolódó konkrét információk keresése honlapokon.
Egyszerű, rövid történetek, mesék, versek és egyszerűsített célnyelvi irodalmi művek olvasása.
Alapvető szövegértési stratégiák használata, például a nemzetközi és a más nyelven tanult szavak, a
várható vagy megjósolható információk keresése, továbbá a logikai, illetve időrendi kapcsolatokra utaló
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szavak felismerése.
Az autentikus szövegek jellegéből fakadó ismeretlen fordulatok kezelése a szövegben.
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások
Hirdetések, plakátok, nyomtatványok, egyszerű üzenetek, útleírások, képeslapok, feliratok, étlapok,
menetrendek, egyszerű biztonsági előírások, eseményeket leíró újságcikkek, hagyományos és
elektronikus magánlevelek, internetes fórumok hozzászólásai, képregények, ismeretterjesztő szövegek,
egyszerűsített irodalmi szövegek, történetek, versek, dalszövegek.
Fejlesztési egység

Íráskészség

Előzetes tudás

A1, azaz a tanuló minta alapján néhány közismert műfajban nagyon egyszerű és
rövid, tényközlő szövegeket ír őt érdeklő, ismert témákról.

A tematikai egység
nevelési-fejlesztési
céljai

Összefüggő mondatokat írása a közvetlen környezetével kapcsolatos témákról;
az írás kommunikációs eszközeként történő használata egyszerű interakciókban;
ismerős témákhoz kapcsolódó gondolatok egyszerű kötőszavakkal
összekapcsolt mondatsorokban, írásban történő kifejezése;
minta alapján néhány műfajban egyszerű és rövid, tényközlő szövegek írása őt
érdeklő, ismert témákról.
A fejlesztés tartalma

Szavak és rövid, jól olvasható szövegek másolása és diktálás utáni leírása.
Egyszerű, rövid szövegből vázlat készítése.
Egyszerű szerkezetű, összefüggő mondatok írása a tanuló közvetlen környezetével kapcsolatos
témákról, különböző szövegtípusok létrehozása (például leírás, élménybeszámoló, párbeszéd).
Egyszerű írásos minták követése; aktuális, konkrét és egyszerű tartalmakkal való megtöltésük.
Formanyomtatvány kitöltése a tanuló és mások alapvető személyes adataival.
Az írás egyszerű tagolása: rövid bevezetés és lezárás.
Közvetlen szükségletekhez kapcsolódó témákról rövid, egyszerű feljegyzés, üzenet készítése állandósult
kifejezések használatával.
Személyes információt, tényt, véleményt kifejező rövid üzenet, komment írása (például internetes
fórumon, blogban).
Egyszerű levél, e-mail írása (például köszönetnyilvánítás, elnézéskérés, információközlés, vagy
programegyeztetés) a legalapvetőbb szerkezeti és stílusjegyek követésével (például megszólítás,
elköszönés).
Rövid, egyszerű önéletrajz írása.
Kreatív, önkifejező műfajokkal való kísérletezés (például vers, rap, rigmus, dalszöveg, rövid jelenet
írása, illetve átírása).
Kész szövegekből hasznos fordulatok kiemelése és saját írásában való alkalmazása.
A mondanivaló közvetítése egyéb vizuális eszközökkel (például nyilazás, kiemelés, központozás,
internetes/SMS rövidítés, emotikon, rajz, ábra, térkép, kép).
A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások
Hagyományos és elektronikus nyomtatványok, listák, hagyományos és elektronikus képeslapok,
poszterszövegek, képaláírások, üzenetek, SMS-ek/MMS-ek, levelek, e-mailek vagy internes profilok,
üzenetek, internetes bejegyzések, instrukciók, történetek, elbeszélések, mesék, leírások, versek,
rapszövegek, rigmusok, dalszövegek, jelenetek.
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A fejlesztés várt
eredményei a két
évfolyamos ciklus
végén

A2 szintű nyelvtudás.
A tanuló képes egyszerű hangzó szövegekből kiszűrni a lényeget és néhány
konkrét információt.
Részt tud venni nagyon rövid beszélgetésekben, képes feltenni és megválaszolni
kérdéseket kiszámítható, mindennapi helyzetekben, képes gondolatokat és
információt cserélni ismerős témákról.
Képes ismerős témakörökben rövid összefüggő szóbeli megnyilatkozásra
egyszerű, begyakorolt mondatszerkezetek, betanult fordulatok, alapvető szókincs
segítségével.
Megért ismerős témákról írt rövid szövegeket, megtalálja a szükséges
információkat egyszerű szövegekben, különböző szövegtípusokban.
Összefüggő mondatokat, rövid tényközlő szöveget ír hétköznapi, őt érintő
témákról minta alapján.

Ajánlott témakörök - 11. évfolyam
Ember és társadalom
Kapcsolat generációk között.
Hasonlóságok és különbségek az emberek között, szokások más országokban
Családi ünnepek, ünnepek itthon és a nagyvilágban.
Női és férfi szerepek, ismerkedés, házasság
Konfliktusok és kezelésük
Környezetünk
Lakótársak.
A lakóhely nevezetességei, a lakóhely szolgáltatásai, szórakozási lehetőségek
Az otthon: vidék kontra város - a városi és a vidéki élet összehasonlítása
Növények és állatok a környezetünkben
Az iskola
Szakmai képzések, átképzések
A munka világa
Nyári munkavállalás.
Önéletrajz, állásinterjú
Foglalkozások és a szükséges kompetenciák.
Pályaválasztás, továbbtanulás vagy munkába állás
Életmód
Az egészséges életmód (a kikapcsolódás és a testmozgás szerepe az egészség megőrzésében)
Életünk és a stressz.
Egészséges, ill. egészségtelen életmód.
Sérülések, balesetek
Szabadidő, művelődés, szórakozás
Könyvek, filmek az érzésekről, érzelmekről.
Utazás, turizmus
Turisztikai célpontok. Turisztikai célpontok Németországban.
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Osztálykirándulás.
Célnyelvi régiók története
Tudomány és technika
Népszerű tudományok, ismeretterjesztés.
A tudomány szerepe a fejlődésben - találmányok
A technikai eszközök szerepe a mindennapi életben.
Gazdaság és pénzügyek
Vásárlás, szolgáltatások (posta, bank)

Ajánlott témakörök -12. évfolyam
A felsoroltakon kívül javasoljuk az eddig tárgyalt témakörök átismétlését is, különösen az
érettségire való felkészítés esetén.
Ember és társadalom
Jellemvonások. Barátságok, szerelem. Konfliktusok a családban és kezelésük.
Szülő-gyerek kapcsolat
Szolgáltatások - hétköznapi helyzetek (bank, rendőrség, telefonszolgáltatók)
Környezetünk
Környezetszennyezés, környezetvédelem. Energiatakarékosság.
Időjárás, éghajlat.
Környezetvédelem a szűkebb környezetünkben és globálisan – Mit tehetünk környezetünkért és a
természet megóvásáért, a fenntarthatóságért?
Az iskola
Saját iskolájának bemutatása (sajátosságok, pl. tagozatok, fakultációk).
Tantárgyak, órarend, érdeklődési kör, tanulmányi munka nálunk és más országokban.
Az ismeretszerzés különböző módjai.
Az iskolai élet tanuláson kívüli eseményei.
Iskolai hagyományok nálunk és a célországokban.
Életmód
Vásárlás, szolgáltatások. Közlekedés autóval.
Életmód nálunk és célnyelvi országokban
Tudomány és technika
Médiák, számítógép, mobiltelefon, találmányok.
Gazdaság és pénzügyek
Családi kassza: kiadások, bevételek. Vásárlás, szolgáltatások.
Folyószámla. Fogyasztás, reklámok.
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Fogalomkörök - 11. évfolyam
Cselekvés,
történés,
létezés
kifejezése
Múltidejűség (1)

Múltidejűség (2)

Szenvedő szerkezet

Modalverben im
Präteritum (konnte,
wollte, musste,
durfte)
Präteritum
(szabályos és
rendhagyó igék)
Passiv im Präsens,
Präteritum, Perfekt

Er konnte uns nicht helfen.

wäre/hätte
könnte
sollte

Ich wäre lieber zu Hause.
Er hätte gern ein Auto.
Könntest du mir helfen?
Wir sollten ihn anrufen.
Die Tür des Zimmers führt in
den Garten.

Er machte einen Fehler.
Ich ging in die Schule.
Sie werden am Flughafen
abgeholt. Es wurde schon
längst erledigt. Sind die Gäste
schon eingeladen worden?
Das Fenster ist geöffnet.
Das Auto kann nicht repariert
werden.

Modalitás
Feltételes mód

Genitiv

Esetviszonyok
Logikai
viszonyok

Temporalsatz (als,
wenn)
Finalsatz (um+zu,
damit)
zu + Infinitiv
szerkezetek
jelen időben
(Präsens)

Függő beszéd

Wenn er zu Hause ist, sieht er
immer nur fern. Als er jung
war, fuhr er öfter ins Ausland.
Sie steht früh auf, um für das
Wochenende einzukaufen.
Vergiss nicht, mich
anzurufen.
Sie sagte, dass sie heute ins
Kino geht.

Szöveg
összetartó
elemek
Kötőszók

obwohl, trotzdem

Obwohl die Aufgabe schwer
war, konnten viele sie richtig
lösen.

Kölcsönös névmások

(mit)einander

Sie helfen einander.
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Er ist der Mann, der gestern
gekommen ist/dessen Auto
gestohlen wurde.
wer/wen/wem/wessen Ich weiß nicht, wer die Frau
wo
ist.

Relativsatz/Relativpronomen der/dessen

Fogalomkörök – 12. évfolyam
A 12. évfolyamon javasolt az eddig tanultak átismétlése is, különösen érettségire való felkészítés
esetén.
Cselekvés,
történés, létezés
kifejezése
Múlt idő
Plusquamperfekt
Er hatte alles gemacht, als wir
ankamen.
Műveltetés
lassen ( Präsens,
Wir lassen/ließen unsere
Präteritum)
Nähmaschine reparieren.
Feltételesség

óhajtó mondat
feltételes múlt

Wenn Sie doch helfen könnten!
Ich hätte das nie gedacht.
Es |wäre schön gewesen, wenn…

haben+zu,
sein + zu

Sie haben das Formular zu
unterschreiben. Das ist kaum zu
glauben.

Adjektivdeklination -

Főnévvé vált
melléknevek
Melléknévi igenév

Wir haben alle Verwandten
eingeladen.
ein gedeckter Tisch, die fehlende
Seite

Alárendelések

Temporalsatz (bevor, Sie ging weg, bevor der Film zu
nachdem, bis, sobald, Ende ging.
solange)

Modalitás

Minőségi
viszonyok

Logikai viszonyok

anstatt dass/anstatt zu Sie antwortet, anstatt die Sache zu
ohne dass/ohne zu
überlegen.
Szövegösszetartó
eszközök
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Kötőszók

da

Kettős kötőszavak

weder… noch,
entweder… oder,
sowohl… als auch
derjenige/diejenige

Névmások

einer/eines/eines
pl profitieren von,
stolz auf

Vonzatos igék,
vonzatos
melléknevek

Da er krank war, konnte er nicht
mitspielen.
Er hat weder eine Frau noch einen
Hund.
Sie war diejenige, die uns immer
helfen konnte.
Es ist eines des besten Autos.

Függelék
Az alábbi táblázatok az egyes KER-szintekhez rendelten tartalmazzák azokat a
kommunikációs eszközöket valamint a hozzájuk tartozó német nyelvi példákat, amelyeknek
megvalósítására az adott szinten lehetőség van.
A kommunikációs eszközök csoportosítása a következő:
1. A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs eszközök
2. Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök
3. Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök
4. Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs eszközök
5. A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs eszközök
6. Interakcióban jellemző kommunikációs eszközök

9-10. évfolyam
Kommunikációs szándékok
1. Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok
megszólítás
köszönés, elköszönés
bemutatás, bemutatkozás
telefonálásnál bemutatkozás és
elköszönés
személyes levélben megszólítás és
elbúcsúzás
érdeklődés hogylét iránt és arra reagálás
engedélykérés és arra reagálás
köszönet és arra reagálás
bocsánatkérés és arra reagálás
gratuláció, jókívánságok és arra reagálás

Entschuldigung, …
Guten Morgen / Tag! Auf Wiedersehen! Tschüs!
Das ist Peter. Ich heiße …
Guten Tag, das ist …
Auf Wiederhören! Tschüs!
Liebe(r)…
Viele Grüsse. Dein(e)…
Wie geht’s dir? Danke, prima. Und dir? / Was fehlt dir?
Ich habe Kopfschmerzen.
Kann ich das Fenster öffnen? Ja, bitte.
Danke! Bitte.
Entschuldigung! Kein Problem!
Herzlichen Glückwunsch zum…! Danke. Fröhliche
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Weihnachten. / Gute Besserung!
2. Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok
sajnálkozás
öröm
elégedettség, elégedetlenség
csodálkozás
remény
bánat
bosszúság

Es tut mir Leid!
Ich freue mich, dass…/ Toll!
Es ist prima, dass.. Schade, dass…
Oh, das ist aber schön!
Ich hoffe, du kannst kommen!
Schade, dass…
Das ist aber schlimm!

3. Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok
véleménykérés és arra reagálás,
véleménynyilvánítás
valaki igazának az elismerése és el nem
ismerése
egyetértés, egyet nem értés
érdeklődés, érdektelenség
tetszés, nem tetszés
akarat, kívánság, képesség, szükségesség,
lehetőség, kötelezettség
ígéret, szándék, terv
dicséret, kritika, ellenvetés
érdeklődés értékítélet, kívánság,
preferencia iránt

Magst du Mathe? Ja. / Was meinst du dazu? Meiner
Meinung nach… Was denkst darüber?
Da hast du (nicht) Recht!
Ja, das stimmt! Nein, du hast nicht Recht!
Ich interessiere mich für … (nicht).
Das finde ich gut / blöd! / Das gefällt mir (nicht)!
ich will, ich möchte, ich kann, ich muss, ich darf
Ich mache das schon! Ich will…
Klasse! Blödsinn! Das stimmt, aber…
Und was wüschen Sie? Möchtest du einen Kaffee oder
lieber Tee?

4. Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok
dolgok, személyek megnevezése, leírása
események leírása
információkérés, információadás
igenlő vagy nemleges válasz
tudás, nem tudás
bizonyosság, bizonytalanság
ismerés, nem ismerés

Das ist… Meine Mutter ist… / Es geht um…
Zuerst…, dann…, zum Schluss. / Es war einmal…
Wie ist …? Prima. / Wie alt bist du? 12. / Weißt du…?
/ Können Sie mir bitte sagen…?
ja, nein, nicht, kein, doch, weder…noch
Ich weiß (nicht), dass / ob..
Ich weiß es (nicht) genau. / Ich bin mir (nicht) sicher,
dass / ob
Ich kenne .. gut / nicht.

5. A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok
Kérés
tiltás, felszólítás
segítségkérés és arra reagálás
javaslat és arra reagálás
meghívás és arra reagálás
kínálás és arra reagálás

Gib mir bitte …! / Kannst du bitte…?
Schreib noch nicht. Öffne die Tür.
Können Sie mir bitte bei … helfen? Ja, gerne. Ich kann
leider nicht!
Möchtest du…? Ja, gerne! / Können wir gehen?
Kommst du mit? Ja. Nein, es tut mir Leid.
Noch ein Stück Kuchen? Nein, danke. Ja, bitte.
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6. Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok
visszakérdezés, ismétléskérés
nem értés
betűzés kérése, betűzés
felkérés lassabb, hangosabb beszédre
beszélési szándék jelzése, téma
bevezetése
megerősítés
témaváltás, beszélgetés lezárása

Wie bitte? Wiederholen Sie bitte. / Sag es noch einmal!
/ Wie meinst du das?
Ich verstehe nicht. / Entschuldigung, ich habe es nicht
verstanden.
Buchstabiere bitte.
Kannst du bitte langsamer /lauter sprechen?
Dabei fällt mir gerade ein,…
Ja, das stimmt.
Und was sagst du zu…? Nun, so viel für heute.

32

11-12. évfolyam
(Mivel a kommunikációs szándékok újra és újra előfordulnak a 4 tanév során, ezért itt az
előző 2 év anyaga is szerepel.)
1. Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok
megszólítás
köszönés, elköszönés
bemutatás, bemutatkozás és
bemutatkozás

Entschuldigung, …
Guten Morgen / Tag! Auf Wiedersehen! Tschüs!
Das ist Peter. Ich heiße … / Ich möchte Ihnen …
vorstellen?

telefonálásnál bemutatkozás és
elköszönés
szóbeli üdvözletküldés
személyes és hivatalos levélben
megszólítás
személyes és hivatalos levélben
elbúcsúzás
érdeklődés hogylét iránt és arra reagálás

Guten Tag, das ist …Auf Wiederhören! Tschüs!

engedélykérés és arra reagálás
köszönet és arra reagálás
bocsánatkérés és arra reagálás
gratuláció, jókívánságok és arra reagálás

együttérzés és arra reagálás

Viele Grüße an Petra!
Liebe(r)…, Sehr geehrter Herr…
Dein(e)…, Viele Grüße Mit freundlichen Grüssen…
Wie geht’s dir? Danke, prima. Und dir? / Was fehlt dir?
Ich habe Kopfschmerzen.
Kann ich das Fenster öffnen? Ja, bitte.
Danke! Bitte!
Entschuldigung! Kein Problem!
Herzlichen Glückwunsch zum…! Danke. Fröhliche
Weihnachten./ Gute Besserung! / Ich gratuliere Ihnen
zu …. Danke, sehr nett von Ihnen.
Mein Beileid! Danke.

2. Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok
hála
sajnálkozás
öröm
elégedettség, elégedetlenség
csodálkozás
remény
félelem
bánat
bosszúság

Ich bin Ihnen dankbar dafür, dass…
Es tut mir Leid!
Ich freue mich, dass…/ Toll! / Es freut micht, dass…
Es ist prima, dass.. Schade, dass…
Oh, das ist aber schön! / Das kann doch nicht wahr
sein!
Ich hoffe, du kannst kommen!
Ich habe Angst, dass…
Schade, dass…
Das ist aber schlimm!

3. Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok
véleménykérés és arra reagálás,
véleménynyilvánítás
valaki igazának az elismerése és el nem
ismerése

Magst du Mathe? Ja. / Was meinst du dazu? Meiner
Meinung nach… / Was denkst darüber? / Sind Sie
damit einverstanden, dass…?
Da hast du (nicht) Recht!
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egyetértés, egyet nem értés

Ja, das stimmt! Nein, du hast nicht Recht! / Da bin ich
anderer Meinung.
érdeklődés, érdektelenség
Ich interessiere mich für … (nicht).
tetszés, nem tetszés
Das finde ich gut / blöd! / Das gefällt mir (nicht)!
ellenvetés
Das stimmt schon, aber… Sie haben Recht, aber…
ellenvetés visszautasítása
Da bin ich mit Ihnen gar nicht einverstanden. Sie
können Recht haben, aber…
akarat, kívánság, képesség, szükségesség, ich will, ich möchte, ich kann, ich muss, ich darf , das
lehetőség, bizonytalanság, kötelezettség könnte vielleicht…, ich soll
ígéret, szándék, terv
Ich mache das schon! / Ich habe vor, … zu …
érdeklődés értékítélet, kívánság,
Und was wüschen Sie? Möchtest du einen Kaffee oder
preferencia, érdeklődési kör iránt
lieber Tee? Hast du Interesse für …?
dicséret, kritika, szemrehányás
Klasse! Blödsinn! Ich halte .. für sehr gut. Das ist schon
gut, aber…
Warum bist du nicht früher gekommen?
4. Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok
dolgok, személyek megnevezése, leírása Das ist… Meine Mutter ist…/ Es geht um…
események leírása
Zuerst…, dann…, zum Schluss. / Es war einmal…
információkérés, információadás
Wie ist …? Prima. / Wie alt bist du? 12. / Weißt du…? /
Können Sie mir bitte sagen…?
igenlő vagy nemleges válasz
ja, nein, nicht, kein, doch, weder…noch
válaszadás elutasítása
Leider kann ich Ihre Frage nicht beantworten.
tudás, nem tudás
Ich weiß (nicht), dass / ob..
bizonyosság, bizonytalanság
Ich weiß es (nicht) genau. Ich bin mir (nicht) sicher, dass
/ ob … / Ich nehme an, dass…
ismerés, nem ismerés
Ich kenne .. gut / nicht.
emlékezés, nem emlékezés
Ich erinnere mich (nicht) daran, dass, …
5. A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok
kérés
tiltás, felszólítás
segítségkérés és arra reagálás
javaslat és arra reagálás
meghívás és arra reagálás
kínálás és arra reagálás
reklamálás
tanácskérés, tanácsadás
segítség felajánlása és arra reagálás
ajánlat és arra reagálás

Kannst du bitte…? /Gib mir bitte …! /Würden Sie
bitte…?
Schreib noch nicht. Öffne die Tür.
Können Sie mir bitte bei … helfen? Ja, gerne. Ich kann
Leider nicht!
Können wir gehen? / Möchtest du…? Ja, gerne! / Ich
schlage vor, dass…
Kannst du kommen? Ja. Nein, es tut mir Leid.
Noch ein Stück Kuchen? Nein, danke. Ja, bitte.
Entschuldigung, ich habe ein Problem…
Was schlägst du vor? Ich rate,… / Ich schlage vor…
Kann ich Ihnen helfen? Ja, das wäre nett. Danke, das
geht schon.
Möchten Sie…?

6. Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok
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visszakérdezés, ismétléskérés
nem értés
betűzés kérése, betűzés
felkérés lassabb, hangosabb beszédre
beszélési szándék jelzése, téma
bevezetése, félbeszakítás
megerősítés
körülírás
példa megnevezése
témaváltás, beszélgetés lezárása

Wie bitte? Wiederholen Sie bitte. / Sag es noch einmal!
/ Wie meinst du das?
Ich verstehe nicht. / Entschuldigung, ich habe es nicht
verstanden.
Buchstabiere bitte.
Kannst du bitte langsamer /lauter sprechen?
Dabei fällt mir gerade ein,… Darf ich Sie kurz
unterbrechen?
Ja, das stimmt.
Das ist also ein…, wo…
Ein Beispiel dafür ist…
Könnten wir jetzt noch darüber reden, ? Können wir ein
anderes mal vielleicht hier fortsetzen?

MELLÉKLET
Szintleírások (a KER alapján)
A1, minimumszint
Ezen a szinten a diák megérti és használja a mindennapok gyakoribb kifejezéseit és alapvető
fordulatait, amelyek célja a mindennapi szükségletek konkrét kielégítése. Be tud mutatkozni,
be tud mutatni másokat; képes válaszolni személyes jellegű (például, hol lakik), valamint
ismerős emberekre, dolgokra vonatkozó kérdésekre; és fel is tud tenni ilyen jellegű
kérdéseket. Képes egyszerű interakcióra, ha a másik személy lassan, világosan beszél és
segítőkész.
Olvasott szöveg értése
Hallott szöveg értése

Beszédkészség

Interakció

Íráskészség
Nyelvhelyesség

Megérti az ismerős szavakat, egyszerű mondatokat
feliratokon, reklámokban, katalógusokban.
Megérti az ismerős szavakat, fordulatokat, amelyek
személyére, családjára, közvetlen környezetére
vonatkoznak.
Részt vesz egyszerű beszélgetésekben, ha a partner
lassan, jól artikulálva beszél. Feltesz és megválaszol
egyszerű kérdéseket ismerős témára és helyzetre
vonatkozóan. Egyszerű fordulatokkal le tudja írni
lakóhelyét, ismerőseit.
Fel tud tenni és meg tud válaszolni személyes
adatokra vonatkozó kérdéseket. Képes egyszerűen
kommunikálni, de feltétlenül
szüksége van ismétlésekre, körülírásokra és
módosításokra.
Képes egyszerű nyomtatványt kitölteni, rövid
üdvözletet megírni.
Csupán korlátozott módon tud használni néhány
egyszerű, betanult nyelvtani szerkezetet és
mondatfajtát. Rendelkezik alapszókinccsel, amely
bizonyos konkrét szituációkra vonatkozó szavakból
és fordulatokból áll.

A2, alapszint
Ezen a szinten a diák megért olyan mondatokat és gyakrabban használt kifejezéseket, amelyek
az őt közvetlenül érintő területekhez kapcsolódnak (pl. nagyon alapvető személyes és
családdal kapcsolatos információk, vásárlás, helyismeret, iskola, állás). Az egyszerű és
begyakorolt nyelvi helyzetekben képes úgy kommunikálni, hogy egyszerű és direkt módon
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cserél információt családi vagy mindennapi dolgokról. Tud egyszerű nyelvi eszközöket
használva beszélni saját hátteréről, szűkebb környezetéről és a közvetlen szükségleteivel
kapcsolatos dolgokról.
Olvasott szöveg értése

Hallott szöveg értése

Beszédkészség

Interakció

Íráskészség
Nyelvhelyesség

Megérti rövid, egyszerű szövegek, köztük
történetek lényegét. A kért információt ki tudja
keresni.
Megérti a leggyakoribb fordulatokat és
szókincset, ha számára ismert dologról van szó.
Megérti a rövid, világos és egyszerű üzenetek,
bejelentések, egyéb gyakori szövegek lényegét.
Részt vesz egyszerű, begyakorolt, hétköznapi
témáról szóló beszélgetésben, amely ismert
tevékenységhez kapcsolódó közvetlen
információcserét igényel. Megérteti magát a
társasági beszélgetésben. Röviden le tudja írni
például a családját, lakóhelyét, tanulmányait.
Fel tud tenni kérdéseket, egyszerű állításokra
reagál. Képes jelezni, mikor követi a
kommunikációt, de ritkán ért meg eleget ahhoz,
hogy saját maga fenn tudja tartani a
beszélgetést.
Rövid feljegyzéseket, üzeneteket, magánlevelet
tud írni.
Néhány egyszerű szerkezetet helyesen
használ, de még rendszeresen elkövet alapvető
hibákat. Szókincse elegendő az alapvető
kommunikációs szükségletek kielégítésére.

B1, küszöbszint
Ezen a szinten a diák megérti a világosan megfogalmazott, mindennapi szövegek fontosabb
információit, amelyek ismert témáról szólnak, gyakori helyzetekhez kapcsolódnak, például
munka, iskola, szabadidő. Önállóan elboldogul a legtöbb olyan helyzetben, amely a
nyelvterületre utazás során adódik. Képes egyszerű, összefüggő szöveget alkotni ismert vagy
az érdeklődési körébe tartozó témában. Le tudja írni élményeit, a különböző eseményeket,
érzéseit, reményeit és törekvéseit, továbbá röviden meg tudja indokolni a különböző
álláspontokat és terveket.
Olvasott szöveg értése

Hallott szöveg értése

Beszédkészség

Megérti olyan szövegek lényegét, illetve a
bennük lévő információt, amelyek hétköznapi,
gyakori témákkal foglalkoznak. Megérti az
eseményekről, érzelmekről, véleményekről
szóló írásokat.
Főbb vonalaiban megérti a rendszeresen
előforduló, ismerős témáról szóló köznyelvi
beszédet/társalgást. Megérti a legfontosabb
információkat olyan rádió- és tévéműsorokban,
amelyek aktuális eseményekről, illetve az
érdeklődési köréhez vagy tanulmányaihoz
kapcsolódó témákról szólnak, és amelyekben
viszonylag lassan és világosan beszélnek.
Felkészülés nélkül részt tud venni a
nyelvterületen utazás közben felmerülő
helyzetekben, valamint ismerős, mindennapi
témákról adódó beszélgetésekben. Egyszerű,
összefüggő fordulatokkal mondja el élményeit,
céljait. Röviden megindokolja és
megmagyarázza véleményét. Képes elmesélni
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egy történetet, és erről véleményt
megfogalmazni.
Interakció

Íráskészség

Nyelvhelyesség

Szemtől szemben képes egyszerű
kommunikáció kezdeményezésére,
fenntartására és befejezésére ismerős vagy
számára érdekes témákban. Meg tudja
ismételni az elhangzottak egy részét, hogy
meggyőződjön arról, beszélgetőpartnerével
egyformán értelmezik-e az elmondottakat.
Meg tud fogalmazni egyszerű, rövid,
összefüggő szöveget ismert, hétköznapi
témákban. Beszámol élményeiről,
véleményéről.
Kiszámítható helyzetekkel kapcsolatos,
begyakorolt szerkezetek és mondatfajták
gyakran használt körét viszonylag helyesen
alkalmazza. Megfelelő szókinccsel rendelkezik
ahhoz, hogy ki tudja magát fejezni a
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