
Helyi tanterv 1. idegen nyelv NÉMET (5. – 12. ostály) 2013 tól 

 

Heti óraszámok: 

 

5. osztály: heti 6 óra, összesen: 210 ( 1 projkethét) 

6. osztály: heti 5 óra, összesen: 180 

7. osztély: heti 4 óra, összesen: 144 

8. osztály: heti 4 óra, összesen: 144 

9. osztály, heti 4 óra, összesen: 140 (1 projkethét) 

10. osztály, heti 4 óra, összesen: 140 (1 projekthét) 

11. osztály, heti 3 óra, összesen: 108 

12. osztály, heti 3 óra, összesen:108 

 

Célok: 

 

Az első idegen nyelv tanulásának célja, hogy a diákok a nyolc tanév során B2 szintű 

nyelvtudással rendelkezzenek, és lehetőségük legyen továbbhaladni a C1-es szint eléréséhez. 

(emeltszintű képzés)A tanulási folyamat során nyelvi jártasságairól a következő vizsgákon 

adnak számot: 

A B2-es és C1-es követelmények leírása (beszédértés, hallás utáni értés, írás, olvasás) 

a Közös Európai Referenciakeretben található 

- 5. évfolyam házi vizsga 

- hetedik évfolyam házi vizsga 

- kilencedik évfolyam I(B2-es szóbeli nyelvvizsga) 

- tizedik évfolyam B2 –es szintű nyelvvizsga ( szóbeli és írásbeli)) 

- közép és emeltszintű érettségi vizsga ( előre hozott érettségi) 

További célok: 

- biztos tájékozódási képesseg idegennyelvi környezetben 

- biztositani akarjuk a diploma megszerzéséhez szükséges nyelvtudási szintet.(B2) 

 

 

5. osztály 

Cél: A diákoj alapfokú szókinccsel és nyelvtani szerkezettel képesek legyenek egyszerű 

kommunikációs helyzetekben (p. egy megadott téma önálló kifejtése, illetve kérdések 

megválaszolásával) helytállni. 

Készségek: 

- olvasott szöveg értése: rövid szövegekben fontos információk megtalálása, a szöveg 

lényegének megértése 

- hallott szöveg értése: rövid szövegek lényegének megértése és információk kiszűrése, 

a szövegek kapcsolatos kérdések megválaszolása, kiejtés gyakorlása, hangsúlyozás 

szóban és mondatban 

- beszédkeszség: kérdések feltevése és mondatokkal való megválaszolása, események 

elmesélése, beszélgetések kezdeményezése 

- iráskészség: egyszerű szövegek ( pl. levél, képeslap, e-mail létrehozása) 

 

TÉMÁK: (szóbeli) 

1. Ich und meine Familie 

2. Freizeit und Hobby 

3. Wohnen 

4. Unsere Schule 



5. Jahreszeiten 

6. Feste und Feiertage 

7. Tagesablauf 

8. Die Tiere in Haus und Hof 

9. Tagesablauf 

 

Nyelvtan: igaragozás (jelenidő). erős és gyenge igék, határozott és határozatlan névelők, 

kijelentő mondat-.kérdő mondat (eldöntendő és kiegészítendő), 

tagadás (nicht-kein), a „man” általános alany használata, személyes névmások (alanyeset), 

birtokos névmás, a főnevek többesszáma, segédigék, elváló és nem elváló igék, névelő 

ragozás (tárgyeset) 

 

Beszédszándék: egymást köszönteni, bemutatkozni, magáról beszélni, magázodni, tegezödni, 

időpont-dátumot megadni. 

 

Számonkérés:  

Hetente egy szódolgozat 

A tanköny fejezeteineknek végén témazáro dolgozat 

Memoriterek 

Egyéni írásbeli projektmunkák 

 

 

 

6. osztály: 

Cél: 
Az előző évben elsajátított alapfokú szókincs és nyelvtanszekezetek gyakorlása, bővítése, A 

diákok egyszerű kommunikációs helyzetekben (pl. egy megadott téma önálló kifejtése, iletve 

kérések megválaszolása) biztonsággal helytállnak. 

 

Készségek: 

- olvasott szöveg értése:kb. 150 szavas szövegekben fontos információk megtalálása, a 

szöveg lényegének megértése 

- hallott szöveg értése: kb. 150 szavas szöveg lényegének megértése és információ 

kiszűrése, aszöveggel kaocsoéatps kérdések feétevése és azok mondatokkal való 

megválaszolására, események elmesélése 

- íráskésszség: ismert strukturák felhasználásával tényszerű információt közvetitő kb. 80 

szavas szövegek létrhozása 

 

Szóbeli témakörök: 

1. Essen/Essgewohnheiten/Einkaufen 

2. Reisen, Länder, Budaoest/Ungarn 

3. Wohnen auf dem Land und in der Stadt 

4. Verkehr 

5. Weihnachten, Fest 

6. Landeskunde: LILA-Am Flughafen 

7. Landeskunde: LILA: Bayern 

8. Sport 

 

Nyelvtan: haben und sein (Imperfekt), időhatározók, felszólitó mód, előhatározók részes és 

tárgyesettel, segédigék, személyes és birtokos névmás tárgyesete, nem rendhagyó és 



rendhagyó igék perfektben, melléknév fokozás, nem rendhagyó igék 1. múltja, személyes 

névmás részes esete, segéd igék (jelen és 1. múlt), mellékmondat als és wenn-nel. 

 

Beszédszándék: szándékot, kivánságot és benyomást közölni, kérdezni véleményekről , 

információkról, segítséget kérni 

 

 

Számonkérés: 

Hetente egy szódolgozat 

A tankönyv fejezeteinek végén témazáródolgozat 

Memoriterek 

Egyéni és csoportos irásbeli munkák 

 

 

7.osztály: 

 

Cél:  Az A2” –es nyelvi szint elérése. Erről a diákok a tanév végén írásbeli és szóbeli vizsgán 

adnak számot. 

 

Készségek: 

- olvasott szöveg értése: kb.200 szavas szövegekben fontos információk megtalálása, a 

szöveg lényegének megértése, köznyelvi szövegekben ismeretlen nyelvi elemek 

jelentésének kikövetztetése A2 szinten 

- hallott szöveg értése: kb. 200 szavas szövegnek lényegének megértése és információk 

kiszűrűse, köznyelvi szövegekben ismeretlen nyelvi elemek jelentésének 

kikövetkeztetése a szövegösszefüggés alapján A 2 szinten 

- beszédkészség: a diákokj képesek árnyaltabban megfogalmazni kérdésekre 

összetettebb struktúrák alkalmazásával választ adni, társalgásban álláspontjukat 

megvédeni, beszélgetőtársuk véléményét kikérni A2 szinten 

- íráskeszség: kb.200 szavas leírás, jellemzés, elbeszélés, baráti levél létrhozása A2 

szinten 

 

Szóbeli témákörök: 

1. Die Schule, das ungarische und das deutsche Schulsystem, das Batthyány 

Kázmér Gymnasium 

2. Die wichtigsten Feste, Sitten und Bräuche in Familien und in Ungarn 

3. Freizeit und Hobby 

4. Tägliche Leben/Aufgabenteilung in der Familie 

5. Mode/Einkauf/Supermarkt-Tante-Emma-Laden 

6. Essen und Trinken, gesunde Lebensweise 

7. Medien und Technik 

8. Wohnen in Stadt und land 

9. Resien, Reisevorbereitungen, Landeskunde 

 

Nyelvtan: 

Az igék múltidő (Perfekt), előjáró szavak Akkusativ-val és Dativ-val, mellékmondati 

kérdőmondat, weil és denn kotőszavak, USODA- mondatok, dass –mellékmondatok, irány- és 

helymegadás, visszaható igék, mondatok außerdem és trotzdem szavakkal, mellémondati 

eldöntendő kérdés (ob), melléknévragozás (alanyeset-tárgyeset) 

 



Beszédszándék: véléményt nyilvánitani, indokolni, különböző dolgok és szituációk 

összehasonlitása, kapcsolatot teremteni 

 

Számonkérés: 

Hetente egy szódolgozat 

A tanköny fejezeteinek végén témazáródolgozat 

Szóbeli feleletek 

Egyéni és csoportos írásbeli projektmunkák 

 

Házi vizsga: 

 A diákok a fent megszerzett tusásukról az A2 szintű vizsga  követelményeinek megfelelően 

írásbeli és szóbeli vizsgán adnak számot. 

Az irásbeli vizsga összetevűi: hallott azöveg értése, olvasott szöveg értése, nyelvhelyesség, 

szövegalkotás 

A szóbeli vizsga két részből áll: 

- egy témával kapcsolatos beszélgetés 

- egy témahoz kapcsolódó kép leírása és önálló témekifejtése 

 

 

8.osztály 

CÉL:  

 A megszerzett alapfokú nyelvtudás bővítése, az árnyaltabb, választékosabb nyelvi 

készségek elsajátítása. (B1) 

 

Készségek: 

- olvasott szöveg értése: kb. 250 szavas szövegekben fontos információ megtalálása, a 

szöveg lényegének megértése, köznyelvi szövehben ismeretlen nyelvi elemek 

jelntésének kikövetkeztetése, szövegrészekhez címeket hozzárendelni 

- hallott szöveg értése: kb. 250 szavas szövegek lénygének megértése és információ 

kiszürése, köznyelvi szövegekben ismeretlen nyelvi elemek jelentésének 

kikövetkeztetése a szövegösszefüggés alapján, igaz-hamis állítások 

- beszédkészség: a diákok képesek árnyaltabban megfogalmazott kérdésekre összetetbb 

struktúrák alkalmazásával választ adni, társalgásban álláspontjukat megvédeni, 

beszélgetőtársuk véleményét kikérni 

- íráskészség: kb. 250 szavas leírás, jellemzés, elbeszélés, baráti vagy félhivatatlos levél 

létrhozása 

 

Szóbeli témakörök: 

1. Über Sie/dich 

2. Musik 

3. Umweltschutz 

4. Kino und Fernsehen 

5. Arbeit 

6. Lesen 

7. Wetter und Klima 

8. Fremdspachen 

9. Verkehr 

10. Freunde 

 

Nyelvtan: 



Vonatkozoi mellékmondatok tárgy- és részesettel, kérdői mellékmondatok, zu + Infinitiv, 

damit és um---zu- szerkezet, man- Sätze, mellékmondatok statt-anstatt, vonzatos igékm 

időhatározói mellékmondat, vontakozoi névmások, Passiv- szerkezetek, entweder-oder, nicht 

nur-sondern auch, sowohl-als auch , weder-noch, zwar-aber szerkezetek, Konjuntiv II 

(würde+ Infinitiv)  

 

Beszédszándék: 

Kiselőadást előkészíteni, baráti és félhivatalos leveleket megfoglamazni, riportokat és 

újságcikkek megírása, reklámálni tudni 

 

Számonkérés: 

Hetente egy szódolgozat 

A tankönyv fejezeteinek végén témazáro dolgozat 

Szóbeli feleletek 

Egyéni és csoportos írásbeli munkák 

sszövegalkotás 

 

9. Klasse 

Cél:  

A megszerzett nyelvtudás gyakorlása, bővitése, a B1 (adott esetben B2)-es nyelvi szint elérése 

 

Keszségek: 

- olvasott szöveg értése: B1-B2-es szintű szövegekben fontos információ megtalálása, a 

szöveg lényegének megértése, köznyelvi szövegekben ismeretlen nyelvi elemek 

jelentésének kikövetkeztetése 

- hallott szöveg: B1-B2-es szintű szövegek lényegének megértése és információ 

kiszürése, a szöveggel kapcsolatos kérdések megválaszolása, köznyelvi szövegekben 

ismeretlen nyelvi elemek jelentésének kikövetkeztetése a szövegösszefüggés alapján 

- beszédkészség: B1-B2-es szintenke megfelelő kommunikáció 

- íráskészség: szövegel létrehozása B1-B2-es szintű elvárásnak megfelelően 

 

Szóbeli témakörök: 

1. Berufe/Arbeitsplätze/Berufe und Jugendliche, alte Handwerksberufe,  

2. Freizeit und Hobby: Lesen/Fernsehen/Musik/Kino/Theater 

3. Fremdsprachen und Ausbildung 

4. Urlaub: Reisevorbereitungen: Reiseziele, Urlaubsaktivitäten 

5. Einkaufsmöglichkeiten, Einkaufsgewohnheiten, Werbung 

6. Gesunde Lebensweise, gesunde Ernährung 

7. Sport, Lieblingssport, Massensport, Leistungssport/ Extremsport 

8. Wohnen, Wohnverhältnisse, Wohnort 

9. Telekommunikation, Computer, E-Mail, Internet 

10. Krankheiten, Suchtkrankhaieten, Stress und psychische Krankhieten 

11. Dienstleistungen 

 

 

 

Nyelvtan: 
Vonzatos igék (Akkusativ, Dativ), mondatellemzés- sorrend a mondatban, Futur 1, 

következtető mellékmondatok, okhatározói és megengedő mellékmondatok, füeinader-



miteinader-untereinander- Indefinitpronomen és Adverbien, melléknévragozás,  előjárószavak 

birtokos esettel, 3. mult haben és sein-nal, mellénévi igenevek, hasonlító mondatok 

 

Beszédszándék: kiselőadásokat egyedül készíteni, véleményt alkotni-idegen nyelven kifejteni 

Lehetőség szerint adott esetben B2-es szintű szóbeli nyelvvizsga 

 

Számonkérés: 

Hetente egy szódolgozat 

A tanköny fejezeteinek végén témazáró dolgozat 

Szóbeli feleletek 

Egyéni és csoportos projektmunkák 

SzövegalkotásVizsga: 

Lehetőség szerint B2-es szintű nyelvvizsga (szóbeli) 

 

 

10.osztály: 

Cél: 

A B2-es szintű nyelvtudás elérése, gyakorlása, a nyelvtan szerkezetek bővitése, írásbeli B2- es 

típusú nyelvvizsga 

 

Készségek: 

- Olvasott szöveg értése: B2- es szintű szövegekben fontos információk megtalálása, a 

szöveg lényegének megértése, köznyelvi szövegben ismeretlen nyelvi elemek 

jelentésének kikövetkeztetése 

- Hallott szöveg értése: B2-es szintű szövegek lénygének megértése és információ 

kiszűrése, aszöveggel kapcsolatos kérdések megválaszolása, köznyelvi szövegekben 

ismeretlen nyelvi elemek jelentésének kikövetkeztetése a szövegösszefüggés alapján 

- Beszédkeszség: B2-es szintnek megfelő kommunikáció 

- Íráskeszség: szövegek létrhozása a B2-es szintű elvárásoknak megfelelően 

 

Szóbeli témakörök: 

1. Musik 

2. Der Mensch in der Gesellschaft 

3. Landeskunde/eutschland/Österreich/Schweiz 

4. Lernen Lerntypen, Schulen 

5. Umweltschutz, Klimawandel 

6. Feste und Bräuche 

 

Nyelvtan: 

Az eddig használt nyelvtani szerkezetek használata írásban és szóben, a nyelvi ismeretek 

bővitése ( Konjunktiv 1/függő beszéd) 

 

Beszédszándék: projekttémák prezentációja, irásbeli és szóbeli kommunikáció B2-esszinten, 

szituációs játékok B2- szinten. 

Számonkérés: 

Hetente egy szódolgozat 

A tankönyv fejezeteinek végén témazáró dolgozat 

Szóbeli feleletek 

Egyéni és csoportos írásbeli projektmunkák 

szövegalkotás 



 

 

11. -12. osztály 

Cél: 
- felkészítés a közészintű 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. a középszintű érettségi szóbeli és irásbeli követelményei és a tanmenet, ill. a B2-es 

szintnek megfelelő szóbeli és írásbeli követelményei 

 

Témakörök: 

1. Ich und meine Familie/Arbeitstelung/Familiemodelle/Freundschaft/Partnerschaft 

2. Mahlzeiten/Gesunde Ernährung(im Restaurant 

3. Wohnen in Stadt und Land 

4. Freizeit und Hobbys/Fernsehen, Lesen/Musik/Kino 

5. Reisen/Reisevorbereitungen(Reiseziele/Unterkünfte/Gesellschafts-und 

Privatreisen 

6. Sport/Einzel- undMassensport/Extremsport/Leistungssport/Wettkämpfe 

7. Computer/Internet/Handy 

8. Einkaufen: Supermarkt/kleine Geschäfte 

9. Krankheit/Gesundheit/Suchtkrankheiten 

10. Berufswahl 

11. Landeskunde  

 

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. 

 

Vizsga: Középszintű érettségi vizsga ill. B2-es nyelvvizsga  

 

Helyi tanterv 1. idegen nyelv (emelt képzés) 10. – 12. osztály 

 

1o. osztály – 12. ostály: heti 5 óra 

 

Cél: 

Az eddig megszerzett nyelvismeretek gyakorlása, ezeknek bővítése és kiegészítése, 

emeltszintű érettségi és adott esetben felsőfokú nyelvvizsgára való felkészülés. 

 

Követelmények: 

A tanuló felejen 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 hangsúllyozását és hangulatait. A tanuló tudja összetett és igényes 

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

sokszinű kommunkációs eszközeket-  

 

Készségek: 

A négy készség és a szókincs emeltszintű érettségire ill. C1 tipusú felsőfokú nyelvvizsgára 

való fejlesztése (adott esetben). 

A készségek leírása B2-es és C1- es stinten a Közös Európai Referenciakeretben 

találhatóak. 

Az íráskészségnél fontos, hogy a tanulók sokféle szöveg tipus megalkótásra legyenek 

képesek (érvelő esszé, újságcikk, fil- és könyvismertetés, brossura stb.) 

 

Nyelvtani szerkezetek: 

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

bonyolultabb nyelvtani szerkezetek elsajátítása )pl. függő beszéd, passziv minden 

igeidőben, előidejűség, műveltető szerkezet) 

 

Témakörök: 

 

10. osztály: 

 1. Umweltschutz/Naturschutz 

 2. Bildungssysteme 

 3. Zivilisationskrankheiten/Suchtkrankheiten 

 4. Dienstleistungen 

 5. Familieverhältnisse 

 6. landeskund/deutschsprachige Länder 

 7. Unterhaltung/Kino/Konzert/Theater 

 8. Feste und Nationalfeiertage 

 9. Mode/Aussehen 

 10. Ernährungsgewohnheiten 

 

11. osztály: 
 1. Mensch und Gesellschaft 

 2. Arbeit/Arbeitswelt 

 3. Sport 

 4. Medie, Telekommunkation 

 5. Wetter und Klimawandel 

 6. Freizeitgestaltung 

 7. Freundschaft und Partnerschaft 

 8. Rolle der Fremdsprachen 

 

12. osztály: 
 Az eddigi témakörök tartalmi bővítése 

1. Krankheiten/Behinderte/alternative Medizin/Gesundheitswesen 

2. Umwelt/ alternative Energien/Wohlstandsgesellschaft/Verantwortung des 

Einzelnen 

3. Wissenschaft/Forschung/Gentechnologie 

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

5. Gesellschaftliche Probleme/Randgruppen, öffentliche Sicherheit/Kriminalität 

6. Familie/Erziehung/Situation alter Menschen 



7. Mensch und Gesellschaft/gesellschaftliche Organisationen/soziale Sicherheit 

8. Freizeit/Mediengesellschaft/ Bildung ohne Lesen 

 

Számomkérés: 

 

Két-három hetente írásban és szóban 

Vizsga: emeltszintű érettségi és adott esetben felső fokú (C’) nyelvvizsga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


