
NÉMET II Helyi tanterv: 9. – 12. osztály(heti 4 óra) 

 

A nyelvtanulás rendszere 

 

A tanulók legyenek képesek megoldani nyelvhasználatot igénylő valós feladataikat az élet 

különböző területein, a magánéletben, az oktatásban vagy a munka világában. 

A kommunikativ nyelvi komtetencia szorosan összefonódik az általános kompetenciákkal, 

vagyis a világról szerzett ismeretekkel, a gyakorlati készségegekkel és jártasságokkal, 

valamint amotivációval, amelyek mindenfajta tevékenységhez, így a nyelvi tevékenségekhez 

is szükségesek. 

A kommunikativ kompetencia több elemből áll. Részei a nyelvi, a szociolingvisztikai és a 

szövegkompetencia. 

 

- 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 hallott szöveg értésésn, a beszédkészségén, az interakción, valamint az 

íráskészség fejlesztésén keresztül aktiválódik. 

- A szociólingvisztikai kompetencia azon társadalmi szokások és szabályok 

ismeretét jelenti, amelyek erősen befolyásolják a kommunikáció sikerességét, és 

amelyek a tanárnak – az anyanyelvi kultúrától való eltérése miatt – tudatosítania 

kell a nyelvtanulókban  (példáúl udvariassági szokáspk, megszólítások, nyelvi 

rituálék, testbeszéd, humor, stílusrétegek, diálektusok. 

- A szövegkompetencia fejlesztése során a nyelvtanuló elsajtátítja, hogyan épül fel 

egy szöveg, milyen elemek biztosírják annak koherenciját a beszélt és az írott 

nyelvben, az interakció sabályait, illetve a különböző típusú szövegek jellegzetes 

nyelvi elemeit. A sikeres kommunikáció érdekében a tanulóknak meg kell 

imerniük és használniuk kell azokat a nyelvi eszközöket, amelyekből és 

amelyekkel helyesen megformált, értelmes mondanivaló alakítható ki. 

 

A tanítási cél illetve az elérendő nyelvi szint az egyes évfolyamokban: 

A négy éves képzés végcélja a B1-es szint (középszintű érettség) illetve adott esetben, néhány 

tanulónál a B2- es szint elérése (komplex középfokú nyelvvizsga). Az adott nyelvi csoport 

képessége, összetétele meghatározza, hogy melyik szintet érnek el a tanulók- 

9. évfolyam: A1-es szint 

10. évfolyam: A2-es szint 

11. évfolyam: A2-es/B1-es szint 

12. évfolyam: B1- es /B2 –es szint 

 

A nyelvi szintek meghatározása a négy alapkeszségre vonatkozóan ( hallásértés, szövegértés, 

írás, beszédkészség) a KÖZÖS EURÓPAI REFERENCIAKERET határozza meg, ezek a 

szintleírások vonatkoznal az oktatatási folyamatra az egyes évfolyamokban. (Forrás: Európai 

Tanács Közoktatási Bizottsága, Közoktatási Bizottság Élő Nyelvek Osztálya, Strasbourg) 

 

9. osztály: 

Cél: Az A1- es szint elérérse: A tanuló elsajátítja a kommunikáció alapismereteit hézköznapi 

témákban a megfelelő nyelvtani ismeretekkel megalapozva. A tanuló tudjon a megszerzett 

tudását szóban és írásban is megadott hétköznapi témákban önállóan használni. 

 

 



Témakörök: 
 

- sich begrüßen, sich vorstellem 

- fremde Pesonen vorstellen 

- Wohnung/Wohnort 

- Schule, Leben der Schüler 

- Freizeit, Programme 

- Tagesablauf, alltägliche Tätigkeiten 

- Sportarten 

- Im Geschäft/einkaufen 

- Verkehr 

Beszédszándék: nach Informationen fragen, Informationen geben, Einldungen, Wünsche, 

Duzen, Siezen, Beschreibung anderer Personen, Telefongespräche, Vergleichen, Bewerten, 

Datum und Zeitangaben ausdrücken, Wegbeschreibung 

 

Nyelvtan: 
- Konjugation der Verben im Präsenz-regelmäßige und unregelmäßige Verben 

- Bestimmte und unbestimmte Artikel 

- Deklination der Substantive, Pluralbildung 

- Aussagesatz, Fragesatz: W-Frage, Entscheidungsfrage 

- Personlapronomen- im Nominativ, Dativ und Akkusativ 

- Possesivpronomen 

- Aufforderung 

- Richtung, Wegbeschreibung ausdrücken 

- Modalverben 

- Trenbare und untrennbare Verben 

- Präteritum 

- Weil- und dass-Sätze 

 

Értékelés: 
 Rendszeres írásbeli és szóbeli feleltetés, szódolgozatok, témazárók 

 

 

10.osztály: 
Celok/követelmények:  az A2-es szint elérése, az ismert témakörök és nyelvtan ismeretek 

koncentrikus bővítése, az ismeretek önálló alkalmazása 

A tanulsó bővítse nyelvi ismereteit új tapasztalokkal, a tusdás elemei egymásra épülnek. 

 

Témakörök: 

- menschliche Beziehungen 

- Kleidung, Mode 

- Feste, Familienfeste 

- Wohnort, Sehenswürdigkeiten am Wohnort 

- Leben in der Großstadt und auf dem Land 

- Tagesablauf 

- Gesundes Leben, gesunde Ernährung, Arzt 

- Freizeit, Sport, Hobbys, Kulturprogramme 

- Reisen, Uralub 

- Meine Schule 

- Im Restaurant 



Beszédszándék: etwas akzeptieren oder ablehnen, einander beschenken, Feste feiern,  

Reisen planen, Bahnhofsdurchsagen verstehen, sich freuen oder ärgern, loben, 

kritisieren, Wünsche, Absichten, Eindrücke äußern 

 

Nyelvtan: Präpositionen, Modalverben im Präteritum, Perfekt, Nebensatzordnung, 

Adjektivdeklination, Partizipien, Zeitangaben, zu + Infinitiv, Steigerung der Adjektive, Futur  

 

Értékelés: rendszeres írásbeli és szóbeli feleletek, szódolgozatok és témazárók, szóbeli 

házivizsga A2- es szinten 

 

 

11. osztály: 

Cel: A2/B1 es szint elérése /lásd Európai Referenciakeret) 

Az eddig tanult témakörök koncentrikus bővítése és a nyelvtan rendszer bővítése és 

kiegészítése 

 

Követelmények: 

A tanuló fejlessze tovább tudását mind a négy alapkészségben, tudjon részletes információkat 

kiszürni és tovább adni és a nyelvet önállóan használni.(szóban, írásban pd: magánlevél írása) 

 

Témakörök: 
- Jahreszeiten, Klimawandel 

- Umwelt/Umweltschutz 

- Persönliche Umgebung, Wohnstile 

- Natur(Tiere/Pflanzen) in unserer Umgebung 

- Freundschaft, Liebe, Partnerbeziehngen 

- Medien und Technik in unserem Leben 

- Extremsport 

- Landeskunde 

 

Beszédszándék: Meinungsäußerung, argumentieren, irreale Wünsche, Vergleiche, 

Kurzreferate und Power Point-Presentationen, spielen von Situationen 

 

Nyelvtan: 
Nebensätze in verschiedenen Satzmodellen, Vor- und Nachzeitigkeit/ Passiv 

(Handlungspassiv-Zustandspassiv), Rektion der Verben, Infinitivkonstruktionen, Konjuntiv II 

 

Értékelés: 

Rendszeres írásbeli és szóbeli feleletek, szódolgozatok, prezentációk, témazárók 

 

12.osztály 

 

Cél: a B1-es/B2- es szint elérése 

Az elsajátított nyelvi ismeretek bővítése, ismétlése, a tanulók felkészítése a középszintű 

érettségire, adott esetben a középfokú (B2) nyelvvizsgára 

 

Követelmény: 

A tanuló B1/B2 –es szinten tudjon szóban és írásban nyilatkozni, fogalmazni valamint hallott 

szövegeket tudjon érténi (kulcsinformáciokat, speciális információkat) 

 



Témakörök: 

 

- Alltagsleben in der Familie, Lebenslauf, Zukunftspläne 

- Mensch und Gesellschaft: Freundeskreis, menschliche Beziehungen, die Rolle von 

Mann und Frau, Familienfeiern, Feste, gesellschaftliche Probleme 

- Mode/Einkauf/Dienstleistungen 

- Umwelt und Umgebung: Wohnort, Wohnen, Sehenswürdigkeiten 

- Vergleich von Stadt und Land, Umweltschutz, Wetter und Klima 

- Schule: Vorstellung der eigenen Schule, Schulsysteme, alternative Schulen 

- Arbeitswelt: Jobsuche, Studenten – und Schülerarbeit, Studium, Berufswünsche 

- Lebensweisen: Tagesablauf, gesunde Lebensweise, Essgewohnheiten, Mensa, 

Restaurants 

-  Krankheit/Gesundheit/Suchtkrankheiten/ Arztbesuch 

- Freizeit, Kultur: Theater, Kino, Sport, Musik, Lesen, Radio, Fernsehen, Computer, 

Internet/Handy 

- Reise, Tourismus: Verkehr, Urlaub, Reisevorbereitungen, Einzel- und 

Gesellschaftsreisen, Unterkünfte, Reiseziele 

- Landeskunde: Ungarn/deutschsprachige Länder 

- Wissenschaft und Techik: Die Rolle der Technik in unserem Leben 

 

Nyelvtan: 
- Konjunktiv I, Modalverben im übertagenen Sinn, Absichten, Meinungen, Vermutungen, 

Rektion der Verben, Passiv in verschiedenen Zeiten 

 

Értékelés: 

Rendszeres szóbeli és írásbeli számonkérés, érettségi feladatsorok megoldása mind a négy 

nyelvi készségben (A2/B1) 

B2- feladatok megoldása mind a négy készségben 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EMELT SZINTŰ KÉPZÉS NÉMET II 

 

Emellt szintű érettségi felkészítés óraszáma:  

10. osztály: 5 óra (B1- szint) 

11. osztály: 6 óra (B1-B2 szint) 

12. osztály: 6 óra (B2 szint) 

 

A képzés célja es követelményei: 

 

A képzés célja B2 szint elérése és középfokú komplex nyelvvizsga letétele.  

Szükséges képességek, készségek, ismeretek és attitűdök: 

 



A kommunikativ nyelvi kompetencia lexikális, funkciónális, grammatikai és szövegalkótási 

ismereteket, valamint szoció- és interkulturális készségeket feltételez. Az élethosszig tartó 

tanuláshoz a nyelvhasználónak el kell sajátítania az önálló tanulás stratégiait és az ehhez 

szükséges eszközök használatát. 

A pozitiv attitüd magában foglalja a kulturális sohféleség tiszteletben tartását és a nyelvek, 

kultúrák közötti kommunikáció iránti érdeklödést és kiváncsiságot. 

 

ALAPELVEK, CÉLOK 
 

Az élő idegen nyelv műveltségi terület céljait korunkemberének kommunikációs igényei 

határozzák meg, összhnangban az Európa Tanács ajánlasaival. 

Az élő idegen nyelvek ismerete elengedhetetlen: 

- a világ dolgaiban való megbízható tájékoztatáshoz 

- a felelős, szabadon meghozott döntésekhez 

- a munkaerőpiacon való boldoguláshoz 

- a nemzetközi kommunikációba való bekapcsolodáshoz 

- saját és más kulturák értékeinek megértéshez és megbecsöléséhez 

 

 

10. osztály: 

 

Célok és követelmények: 

A 9. osztályban megszerzett nyelvismeretek gyakorlása, ezeknek bővitése és kiegészítése, a 

B1 szint elérése. 

A tanuló feleljen meg a B1-es követelményeknek (Európai Referencia keret), tudjon szóban, 

beszédértésvan, írásban és olvasásban az adott szinten önállóan hasznalni a nyelver 

hétköznapi témákban és szituációkaban.. 

 

Témakörök: 
- Umweltschutz, Naturschutz 

- Bildungssysteme 

- Suchtkrankheiten 

- Dienstleistungen /Restaurants 

- Familienmodelle 

- Landeskunde Ungarn 

- Unterhaltung/Kino/Konzert 

- Feste/Nationalfeiertage 

- Mode/Aussehen 

- Ernährungsgewohnheiten 

- Das Leben in Stadt und Land 

- Wahlen/Parteien/Politik 

 

Nyelvtan: Präpositionen mit Dativ und Akkusativ, Modalverben im Präteritum, Perfekt und 

Präteritum, Nebensatzordnung (Wortfolgen), Adjektivdeklination, Adjektivsteigerung, Futur 

I, Passivbildung 

 

Ellenörzés: 
Rendszeres feleltetás írásban és szóban, levelelek, témazárók, Power Point Prezentációk 

Szóbeli házi vizsga (B1- es szint) 

 



 

 

 

11. osztály-12. osztály: 

Célok és követelmények: 
Az eddig megszerzett nyelvismeretek önálló használata, ezek ismeretek bővítése és 

kiegészítése a B1-B2- es szintre (alapfokú nyelvvizsga szint, lásd Európai Referenciakeret). 

A tanuló értse a szövegek részletes információkat, tudjon autentikus szövegekkel dolgozni, 

válatozatosen és válastékosan tudjon nyílatkozni az egyes témákörökhez, értsen érveket és 

ellenérveket, gondolatait összefüggő mondatokban tudja kifejezni, tudjon magánleveleket írni 

a témának megfelelő nyelvi eszközökkel. 

 

11. osztály 

 

Témakörök: 
 

- Mensch und Gesellschaft /gesellschaftliche Probleme(Erwachsenwerden) 

- Arbeit/Arbeitswelt/Modeberufe 

- Landeskunde/deutschsprachige Länder 

- Zivilisationskrankheiten 

- Sport/Extremsport/Leistungssport 

- Traditionen bei Festen und Schulfesten 

- Reise/Tourismus/Fremdenverkehr 

- Die Bedeutung der Medien in unserer Gesellschaft 

- Freizeit und Unterhaltung 

- Umweltschutz 

 

Nyelvtan: Passivsätze mit Modalverben, Partizip I und II, Präpositionen, Perfektbildung,  

Konjunktiv I, Vor- und Nachzeitigkeit, Plusquamperfekt, Rektion der Verben 

 

Értékelés: rendszeres szóbeli és írásbeli számonkérés, szódolgozatok, témazárók, rövid 

előadások és Power Point prezentációk, alapfokú és középfokú nyelvvizsa mintafeladatsorok 

 

 

12. Klasse: 
 

Cél és követelmény: Az eddig megszerzett nyelvtudás elmélyítése, ismétlése, kibővitése. 

A tanuló mind a négy készségben tudja a nyelvet önállóan használni B2 szinten, tudása 

megfelel az emeltszintű érettsegi követelményeknek ill. a B2- komplex középfokú 

nyelvvizsgának, tehát tudja teljesíteni az Európai Referenciakeret B2- szintű 

követelményeket. 

 

Témakörök: ( az eddig tanult témakörök ismétlése, elmélyítése és bővítése) 
 

- Pesönliches, Familie: die Rolle der Familie, Familienmodelle, Arbeitsteilung in der 

Familie, Zusammenleben von Generationen 

- Mensch und Gesellschaft: Menschliche Beziehungen (Freundschaft, Liebe, Ehe), 

gesellschaftliche Probleme (Arbeitslosigkeit, Rentner), Erwachsenwerden, 

Verbrauchergesellschaft (Reklame, Kriminalität) 



- Die Umwelt: Wohnort (Entwicklung) Harmonie von Mensch und Natur, 

Umweltschutzprobleme 

- Die Schule: Schultypen und Schulsysteme in Ungarn und Deutschland, 

Traditionen in heimischen und ausländischen Schulen, alternative Schulen, Rolle 

der Fremdsprachen 

- Die Arbeitswelt: Umstände der Arbeit, Berufswahl, Modeberufe, Bewerbung, 

Arbeitsmöglichkeiten im In- und Ausland 

- Lebensweisen: Essgewohnheiten, gesunde Lebensweise, Suchtkrankheiten, 

Heilmethoden 

- Freizeit/Unterhaltung: Bedeutung der Freizeit im Leben der Menschen, Sport 

(Freieitsport/Leistungssport), Lesen, Fernsehen, Kino, Theater, Musik 

- Reise, Tourismus: Die Wirkung der Motorisierung auf die Gesellschaft, 

Fremdenverkehr, Reiseplanung, Reiseziele, Unterkünfte, Auslandsreisen, 

Reisevorbereitungen 

- Wissenschaft und Technik: Die positiven und negativen Wirkungen von 

Wissenschaft und Technik auf die Gesellschaft (Computer, Internet, Handy) 

 

Értékelés: 
Rendszeres szóbeli és írásbeli számonkérés, rövid előadások, levelek, érettségi és nyelvvizsga 

feladatsorok B2 szinten 

Középszintű vagy emeltszintű érettségi 

B2 komplex középfokú nyelvvizsga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


