
Helyi tanterv a Nyelvi előkészítő évfolyam számára (1. idegen nyelv) 

 

Óraszámok:  

9. ny: heti 18 óra , összesen: 550 óra /1 projekthét) 

9. évfolyam: heti 5 óra, összesen: 175 óra (1 projekthét) 

10. évfolyam: heti 5 óra, összesen 175 óra (1 projekthét) 

11. évfolam: heti 3 óra, összesen 108 óra  

12. évfolyam: heti 3 óra, összesen 108 óra 

 

Cél: 

A nyelvtanulási folyamat az 1. idegen nyelvből a 12. osztály fejeződik be. Célja az, hogy a 

tanulók legalább 60 % -a A KER szerinti B2 szintű nyelvtudást igazoló, a hivatal által 

szervezett mérést sikeresen teljesít ill a mérés időpontjáig bemutatja a célnyelvből szerzett, a 

KER szerinti B2 szintű nyelvtudást igazoló államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítványát, ill 

részt vesz az emeltszintű érettségin, ami szintén a B2-es szintet igazolja. 

A cél elérénél fontos szerepet játszik a nyelvtanulók ismereteinek, érdeklődésének, 

igényeinek, nyelvi és nem nyelvi készségekl bekapcsolása a tanulási folymatba. A fejlesztési 

egységek (hallottszöveg értése, szóbeli interakció, összefüggő beszéd, az olvasott szöveg 

értése és az iráskeszség) a valóságban nem különíthető el egymástól. Fontos szerepet játszik a 

helyi tantervi célok megvalósitásában a célnyelv hasnálata a célnyelv országában ill. a saját 

ország bemutatása a célnyelven a cserediákok számára (német nyelű diákcsere-  

Az is nagyon fontos feladat, hogy a diákok a célnyelvi ország mellett más kultúrákat is 

megismerjenek és elfogadjanak és olyan kommunikációs helyzeteket is tudjanak kipróbálni, 

amelyekben a kommunikációs partnereknek sem a célnyelv az anyanyelve (pédáúl 

COMENIUS 1 projektekben.) 

Megjegyzés: Iskolánk elsösorban a tehetséggondozással foglalkozik, tanulóink jó vagy 

nagyon jó képességekkel rendelkeznek és nagyobb mértékben megterhelhetőek mint átlagban, 

Ez a tény befolyasolja a megtanitandó anyag mennyiségét, ennel megfelelően osztjuk be a 

témakörökekt és a nyelvi szerkezetek jellegét és mennyiségét. 

 

9,Ny .osztály 

Célok: a B2-es szint elérése 

Beszédértés 
A tanuló meg tur érteni konkrét és elvont témájú, standard dialektusú, átlagos sebességű 

beljelentéseket és üzeneteket. Meg tudja érteni a legtöbb rádiós dokumentumműsort és 

egyébb felvett vagy közvetített hanganyagot standard dialektus esetén, és érzékeli a beszélő 

hangulatát, hangszínét stb. 

Olvasott szöveg: 

A tanuló magas fokú önállósággal olvas, a különböző szövegeknek és céloknak 

megfelelőenváltoztatja olvasási stílusát és sebességét, és szelektíven használja a megfelelő 

referenciaforrásokat. Széles körű aktív olvasási szókinccsel rendelkezik, de ritkán előforduló 

idiómák esetében nehészségekebe ütközhet. 

Beszélkészség 
A tanuló álatlános, tanulmányi, szakmai vagy szabadidővel kapcsolatos témák széles körében 

folyékonyan, helyesen és hatékonyan használja a nyelvet. A gondolatok közötti kapcsolatot 

világosan jelöli. Jó nyelvhelyességgel, természetes módon tud kommunikálni anélkül, hogy 

láthatóan korlátoznia kellene mondanivalóját, a körülményeknek megfelelő stílust alkalmaz. 

Irás: Leveleiben ki tudja fejezzni a különböző érzelmi fokozatokat, kiemeli az események és 

élmények személyes jelentőségét, és megjegyzéseket tesz a levelezőpartner híreivel és 

nézeteivel kapcsolatban. 



A tanuló meg tud fogalmazni egyszerű összefüggő szövegeket ismert vagy őt érdeklödő 

témákban, magán levélben vagy félhívatalos levélbenbe tud beszámolni élményeiről és 

benyomásáiról. 

 

Témakörök: 

1. Ich und meine Familie (sich vorstellen, über Familienmiglieder sprechen, 

Verwandtschaftverhältnisse, Rollenverteilung in der Familie, Familienmodelle)) 

2. Hobby und Freizeit (eigene Hobbys, eigene Freizeitgestaltung und das Thema im 

allgemeinen: 

- Lesen 

- Fernsehen 

- Kino/Theater 

 

3. Unsere Schule 

- Unsere Schule und unsere Klasse 

- Unterrichtsfächer/Stundenplan/alternative Schultypen 

- Schultypen in Ungarn und in Deutschland 

 

4. Wetter und Klima 

- Jahreszeiten/Wochentage/Monate/Zeitangaben 

- Der Klimawandel und Naturkatastrophen 

 

 

5. Mahlzeiten 

- Getränke und Speisen 

- Restaurant/Speisekarte 

- Ungarische und deutsche Küche 

- Gesunde Ernährung 

 

6. Wohnen und Wohnorte 

- Wohnungstypen, Einrichtung 

- Wohnen in der WG 

- Wohnen in Stadt und Land 

 

7. Die Feste im Jahr 

- Feste in der Familie/Geburtstag/Namenstag/ Vorbereitung einer Geburttags- 

party /Traditionen in der Familie 

- Feste im Jahr (Nikolaustag, Weihnachten/Silvester/ Ostern, Nationalfeiertage) 

 

8. Der Verkehr 

- Der Verkehr in der Stadt (öffentliche Verkehrsmittel) 

- Der Reiseverkehr (Reiseverkehrsmittel) 

 

9. Reisen 

- Reisevorbereitungen 

- Individuelle Reisen und Gruppenreisen 

- Reiseziele im In- und Ausland 

- Unterkünfte 

 

10. Landeskunde 



- Deutschland/ Österreich 

- Ungarn 

- Budapest 

 

11. Gesundheit/Krankeit 

- Beim Arzt/Zahnarzt 

- Krankheiten und Symptome 

- Ratschläge für die Gesundheit 

 

 

12. Sucht und Abhängigkeit 

- Ursachen für die Suchtkrankheiten 

- Alkohol/Nikotin/Drogen/andere Süchte 

- Ratschläge für Süchtige 

 

13. Sport und Gesundheit 

- Sportarten 

- Einzelsport/Mannschaftssport!Massensport/Leistungssport 

- Extremsport 

- Sportliche Wettkämpfe 

 

 

14. Medien und Technik 

- Computer und Internet 

- Handy 

- Zeitungen(Fernsehen/Radio) 

 

15. Mensch und Gesellschaft 

- Probleme der Arbeitlosen und der Rentner/ Rollenverteilung in der Familie 

 

16. Berufswahl/ Stellenmarkt/Jobsuche/Telearbeit, Modeberufe 

17. Kriminalität 

 

 

Nyelvtan,nyelvi szekzetek: 

Igeragozás, segégidék, elváló és nem elváló igék használata, visszaható igék, főnévragozás, 

birtokos névmások ragozása, előjáró szavak részes esettel és tárgyesettel, gyenge, vegyes és 

erős melléknév ragozása, időhatározók, passziv igeragozás (jelen), feltételes mellékmondatok, 

(wenn, ob), zu+Infinitiv, célhatározoi mellékmondat, vonatkozói mellékmondat, módbeli 

segédigék fetételes módja (jelenidő), mondatmodellek( mellékmondatok egyenes, fordított ill. 

Kati-szórenddel) 

 

Számonkérés:  

- hetente szódolgozat 

- a tankönyv fejezeteinek végén témazáró dolgozat 

- memoriterek 

- egyéni irásbeli projektmunkák 

- szóbeli feleletek 

- féléves házivzsga (A1-A2 –es szint) 

 



 

 

 

9. osztály:  

Cél: - B2 szint szintentartása 

Beszédértés: (lásd B2-es követelményeket ) 

A tanuló megérti a hosszab beszédeket és előadásokat, követni tudja az össztetebb érveléseket 

is, megérti a Tv ben a legtöbb hírműsort és az aktuális eseményekről szóló műsorokat. 

Olvasás: ( lásd B2- es követelményeket ): 

A tanuló el tud olvasni a jelenkor problámaival kaapcsolatos cikkeket vagy beszámolókat, 

amelyek egy adott álláspontot képviselnek, ért irodalmi przai szövegeket. 

Beszélgetés: (lásd B2-es követelményeket ) 

A tanuló tud olyan mértékben folyékonyan és természetes módon kommunikálni, ami 

lehetővé teszi a normális interakciót anyanyelvű beszélőkkel. , meg tudja indokolni es fenn 

tudja tartani nézeteit. 

Hallás utáni értés (Lásd B2 ).ny) 

 

 

Irás: ( lásd B2-es követelményeket ) 

A tanuló világos, részletes szövegeket tud írni az érdeklődésével kapcsolatos témákról, meg 

tud adni írásban információkat fogalmazásban van beszámolóban, egy állást pont mellett vagy 

ellen tudja kifejteni véleményét. Levélben meg tudja fogalmazni az események és élmények 

személyes jelentőségét. 

 

A következő témakörök bővitése 

1.Arbeit/Arbeitsmarkt/Berufswahl 

 - Stellenmarkt/Jobsuche/Telearbeit 

 - Kriterien für die Berufswahl 

 - Männer- und Frauenberufe/Modeberufe 

 

2. Dienstleistungen 

 - Auf der Post 

 - Auf der Bank 

 - Reparaturen 

- Beim Friseur 

- Restaurants 

  

3. Kriminalität 

 - Ursachen für die Kriminalität 

 - Diebstahl/ Einbruch/Gewaltverbrechen 

 - Vorbeugemaßnahmen 

 

4. Mensch und Gesellschaft 

 - Probleme der Rentner 

 - Arbeitslosigkeit 

 - soziale Tätigkeit/freiwillige Arbeit 

 

5. Probleme des Umweltschutzes 

 - Aufgaben im Umweltschutz / z.B. in der Schule 

 - Aufgaben der Bürger 



 - Aufgaben des Staates 

-Umweltschutzmaßnahmen/alternative Energien 

- Probleme des Klimawandels 

 

6. Rollenverteilung in der Familie /Karriere  

 - Rolle von Mann und Frau heute und früher 

 - Familienmodelle 

 - Erziehungsfragen 

 

7. Freundschaft und Partnerschaft. 

 - Freundeskreis 

 - Schulfreundschaften 

-Freundschaften am Arbeitsplatz 

-Altersgrenzen in der Liebe 

 

 

 

 

8. Individuum und Aussehen 

 - Kleidungsfragen/Kleidungskauf 

 - Markenkleidung als Statussymbol 

 - Kleidung zu festlichen Anlässen 

 - Bedeutung der Mode 

 

9. Gesunde Lebensweise 

 - Gesunde/ungesunde Ernährung 

 - Bedeutung der Bioprodukte 

 - sportliche Tätigkeit 

 - aktive Freizeitgestaltung 

 

10. Zusammenfassung und konzentrische Erweiterung der Themenkreise aus Klasse 9.Ny und 

Klasse 9 

 

Nyelvtan, nyelvi szerkezetek 

Feltételes mód-múlt idő, módbeli segédigék szenvedő szerkezetü mondatokban, megengedő 

mellékmondatok, módbeli segédigék másodlagos jelentése, melléknévi igenes szerkezetel 

bővitése, vonzatos igék, páros kötőszavak, függő beszéd 

 

Számonkérés: 

Hetente szódolgozat 

a tankönyv fejezeteinek végén témazáro dolgozat 

szóbeli feletek  

egyéni és csoportos irásbeli projektmunkák 

szövegalkotás 

adott esetben B2 –es nyelvvizsga (egynyelvű) 

 

 

10.osztály 

Cél: 



A B2-es szint elérése mind a négy készségeben (követelményi leírás lásd előző 

évfolyamoknál) 

 

Témkörök: 

A 9. NY és 9. osztály témaköreinek további nyelvi bővitése (szókincs és nyelvhelyesség 

szempontjából mind a négy készség esetében) 

Súlypont:  

- az egyes témák feldolgozása előadásokban, Power-Point prezentációkban, 

félhívatalos levelek írása (reklamáció, pályazatok, olvasó levelek) 

- forditási technikák elsajátítása/autentikus szövegek olvasása és fordítása 

- Szitúációs játékok a témákörökhez 

- Egy téma kifejtése kép alapján(képleírás) 

 

Nyelvtan: 

A nyelvtani szekezetek ismétlése, bővitése: 

Elő-és utóidejüségi mondatok/Plusquamperfekt, páros kötőszavak, Handlungspassiv und 

Zustandspassiv minden igeidőben/ Passiv módbeli segégigékkel. Konjunktiv 1 (függő beszéd) 

Használata,kettős Infinitiv szerkezet(módbeli segédigék Perfektben, Partizipien múlt és jelen 

időben. 

 

Számonkérés: 

Hetente szódolgózat 

Témazáró dolgozatokegyéni és csoportos írásbeli projektmunkák 

Szövegalkótás 

Szövegközvetités 

Szóbeli felelet témakörökből 

B2-es Komplex Nyelvvizsga 

 

 

11. -12. osztály 

Cél: 

Felkészítés a középszintű érettségire, amelyen legalább 90%-os eredményt várunk el a 

tanulóktól (egy csoport) 

Felkészítés a B2 es szintű nyelvvizsgára azok a tanulók számára, akik még nem tették le a 

nyelvvizsgát (egy csoport) 

 

Témakörök és nyelvtani szerkezetek: 

Ld. Középszintű érettségi szóbeli és írásbeli követelményei és tanmenet, ill. a B2-es szintnek 

megfelelőszóbeli és irásbeli követelményei 

 

Készségek: 

A megszerzett négy alapkészség magas szinten való további gyakorlása, a szókincs és a 

nyelvtan átismétlése és ezzel párhuzamosan bővitése a megfelelő tankönyvek és tananyag 

kiválasztásával és leglább tanévenként öt középszintű érettségi teszt ill. 5 középfokú 

nyelvvizsgafeladatsor megiratásával 

Számonkérés: 

Háromhetente írásbeli és alkalmanként szóbeli számonkérés 

Előre hozott középszintű nyelvi érettségi 

Középszintű érettségi 

Adott esetben B2-es Nyelvvizsga 



 

 

 

1. idegen nyelv (emelt képzés) 10. -12. osztály 

Óraszámok: 

 

10. osztály : heti 5 óra 

11. osztály: heti 5  

12. osztály: heti 5 

 

Cél: 

Az eddig megszerzett nyelvismeretek gyakorlása, ezeknek bővitése és kiegészítése. 

Emeltszintű érettségire és felsőfokú nyelvvizsgára való felkészülés. 

 

Követelmények: 

A tanuló feleljen meg a B2-es követelményeknek, értse a szövegek mélyebb értelmét, 

tudjon dolgozni autentikus szövegekkel, használjon változatos szókincset és nyelvtani 

szerkezeteket. A hallott szövegekben értse az álláspontokat, érveket és ellenérveket, 

ismerje fel a szövegek hangsúlyozását és hangulatát. A tanuló a gondolatait tudja összetett 

és igényes mondatokkal kifejezni, tudjon írni cikkeket és olvasó leveleket, használjon 

sokszinű kommunikációs eszközeket. 

 

Készségek: 

A négy készsség és a szókincs emeltszintű érettségi ill. C1-tipusú nyelvvizsgára való 

fejlesztése.. 

Az íráskészségnél fontos, hogy sokféle szöveg tipus megalkotásra legyenek képesek a 

tanulók. (érvelő esszé, újságcikke, film- és könyvismertetés, brossúra stb.) 

Beszédkészség C1: 

Folyékonyan, természetes módon, majdnem erőfeszítés nélkül tudja kifejezni magát. 

Széles körű szókinccsel rendelkezik, ami lehetővé teszi, hogy a hiányokat körülírással 

pótolja. Ritkán keresgél észrevehetően  szavakat vagy használ elkerülő stratégiákat, 

csupán egy gondolati szempontból nehéz téma akadályozhatja a természetes, gördülékeny 

nyelvhasználatban. 

Hallás utáni értés C1: 

Meg tudja érteni a felvett és közvetített hanganyagok széles körét, olyat is, amely 

bizonyos mértékig eltér a köznyelvi normától, és kihallja az apróbb részketeket is, 

beleértve a sugalt attidűdöket és a beszélők közötti kapcsolattot. 

Írás C1: 

Villágosan  és pontosan ki tudja fejezni magát, rugalmasan és hatékonyan kommunikál a 

címzettel. Magánlevelezésben világosan és pontosan fejezi ki magát, beleértve az 

érzelmeket kifejező, humoros és célzássokat tartalmazó nyelvhasználatot. 

Olvasás C1: 

Minden részletben meg tudja érteni az olyan hosszú és összetett szövegek széles körét, 

amelyek előfordulhatnak a társadalmi, tanulmányi és szakmai életben, azonosítja az 

apróbb részleteket, beleértve az attitűdöket, valamint a burkolt és kifejtett véleményeket. 

 

 

 

 

Nyelvtani szerkezete: 



Ld. Emeltszintű érettségi és felsőfokú nyelvvizsga követelményei. A ritkán előforduló, 

bonyolultabb nyelvtani szerkezek elsajátitása (pl. függő beszéd, a passiv minden 

igeidőben, előidejűség, műveltető szerkezet stb.) 

 

Témakörök: 

10. osztály: 

 

1. Umweltschutz/Naturschutz 

2. Bildungssysteme 

3. Zivilisationskrankheiten/Suchtkrankheiten 

4. Dienstleistungen/Gaststättengewerbe 

5. Familienverhältnisse 

6. Landeskunde/deutschsprachige Länder 

7. Unterhaltung/Kino, Theater, Konzer, Zirkus 

8. Feste und Natonalfeiertage 

9. Mode/Aussehen 

10. 10.Enährungsgewohnheiten 

 

11. osztály 

1. Mensch undGesellschaft 

2. Arbeit/Arbeitswelt 

3. Sport /Sport im Alltag 

4. Medien/ Telekommunikation 

5. Wetter und Klimawandel 

6. Freizeitgestaltung (Lesen, fernsehen, Theater, Zirkus, Musik) 

7. Freundschaft und Partnerschaft 

8. Rolle der Fremdsprachen 

 

12. osztály 

 

Az eddigi témakörök tartalmi bővitése 

1. Krankheiten/Behinderte/alternative Medizin/Rolle des Staates 

2. Umwelt/alternative Energien, Verantwortung des Einzelnen, Wohlstandsgesellschaft 

3. Wissenschaften/Forschung/Gentechnologie 

4. Arbeit und Individuum/Arbeit im Ausland/Karriere und Familie 

5. Gesellschaftliche Probleme/Randgruppen, öffentliche Sicherheit, Kriminalität 

6. Familie/Situation alter Menschen/Erziehung 

7. Mensch und Geselllschaft/ gesellschaftliche Oragnisationen, soziale Sicherheit 

8. Freizeit/Mediengesellschaft! Bildung ohne Lesen 

 

Számonkérés: 

Két-három hetente írásban és szóban 

Vizsga: a megfeleő szintre eljutó tanulók emeltszintű érettségi (elvárás: több mint 90 %-os 

eredmény) és/vagy felső fokú (C1) nyelvvizsgát szerezhetnek. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


