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1. Óraterv 

évfolyam 4. 5. 6. 7. 8. 
heti óraszám 3 3 3 3 3 
éves óraszám 108 108 108 108 108 

  

 

2. Célok és feladatok 
Az idegen nyelvek tanítása eltér a többi tantárgyétól abból a szempontból, hogy nem 
a tartalmi ismeretek átadásán van a hangsúly, hanem azoknak a készségeknek a 
kialakításán és állandó fejlesztésén, melyek segítségével a tanuló saját gondolatait 
és elképzeléseit idegen nyelven is ki tudja fejezni. 

A látássérült tanulók oktatásában kiemelt szerepe van az idegen nyelvnek, mert a 
látó társadalomba való beilleszkedést és az esélyegyenlőséget is célozza, növeli 
továbbtanulási esélyeiket, bővíti lehetőségeiket a pályaválasztásban, előnyt jelent a 
munkahely keresésekor.  

A nyelvtanulás ugyanakkor a témák, feladatok sokfélesége miatt, valamint azért, mert 
folyamatosan lehetőséget nyújt a beszélgetésre, kiválóan alkalmas a személyiség 
kibontakozásának támogatására. 

 

3. Módszertani alapelvek 
A szelíd nyelvi nevelés élményalapú, tevékenységközpontú és a nyelvelsajátítást 
helyezi a középpontba. Az élményeket, tevékenységeket úgy kell kiválogatni, hogy 
az megfeleljen, élvezhetővé, alkalmazhatóvá váljon egy látássérült tanulónak is. A 
sokszor hiányos előzetes ismereteket fel kell mérni, és egyénenként kell mérlegelni 
ezek pótlását, kiegészítését. A bevezető szakasz természetes velejárója lehet a 
csendes, vagy megfigyelő időszak. Ennek során mindig meg kell bizonyosodni arról, 
hogy a látássérült tanulókhoz eljutnak-e, és milyen mértékben azok az információk, 
amelyeket meg akarunk figyeltetni.  

Ebben az életkorban a gyermekbarát, vizuális elemekben gazdag tanulási környezet 
alapfeltétele a tanulói érdeklődés felkeltésének. A tanulási környezet kialakításánál is 
a gyerekek látásteljesítménye az elsődleges. Nem érdemes túlzsúfolt, bonyolult 
vizuális elemeket alkalmazni. A jól láthatóság, egyértelműség, kontrasztosság jobban 
segítheti a megfigyelést, amit érdemes több érzékszerven keresztül támogatni. A 
tanulók szemészeti állapotának függvényében több időt kell rá szánni, jobban elő kell 
készíteni, és gyakran szempontok, támpontok adásával irányítani is kell ezt a 
folyamatot. Nagyon fontos, hogy a vizuális elemek mellett az akusztikus 
lehetőségeket is használjuk ki a figyelem felkeltésében, fenntartásában. 
Hangsúlyunkkal, hangerőnkkel, hangszínünkkel megerősíthetjük a kevésbé jól 
látható metakommunikatív jeleket.  



A nyelvtanulás szorosan kapcsolódik egyéb tudásterületekhez, ezzel is tudatosítva a 
tanulóban azt, hogy a nyelvtudás nem önmagáért való cél, hanem eszköz a világ 
megismerésére és egyéni céljai elérésére. Számítanunk kell arra, hogy a 
látássérülés miatt a tanulóknak kevesebb élményük, tapasztalatuk lehet 
kortársaiknál. Ezeket felmérve kell tudásukat bővíteni, egységbe ágyazni.  

A diák aktív, önálló nyelvtanulóvá nevelése elengedhetetlen feltétele az élethosszig 
tartó tanulás megalapozásának. Figyelembe kell azonban venni, hogy a tanulóinknak 
hosszabb idő, több segítség és gyakorlás kell ahhoz, hogy ezt megvalósíthassák.  
Szükség van a tanulási stratégiák elsajáttítására, az önálló tanulás módszereinek 
megismerésére, de ehhez alaposan meg kell ismerni a tanuló lehetőségeit, 
képességeit.   

 Az önértékelés és a társértékelés alkalmainak megteremtésére is személyre 
szabottan kell felkészíteni a tanulókat, mert a látásteljesítményük korlátozhatja őket 
ezen a téren is. A tanulók együttműködése, a kooperatív munkaformák, valamint a 
projektmunkák fejlesztik a probléma- és folyamatközpontú gondolkodást, és a 
célnyelven folytatott kommunikációt. Látássérült tanulóknál azonban ez a 
munkaforma nagyon sok előkészítést, odafigyelést, gyakorlást igényel. Feltétlenül 
szükséges ezen túl az is, hogy a tanulók a digitális tartalmak felhasználásához 
útbaigazítást, segítséget, irányítást, megfelelő eszközöket kapjanak.  

A nyelvtanulás során a valódi kommunikációs szituációknak és a valós nyelvi 
cselekvéseknek az alapja az idegen nyelvű hiteles szöveg, mely a nyelvtanuló 
számára tartalmi és nyelvi szempontból is illeszkedik életkorához és érdeklődéséhez. 
Ezek kiválasztásánál mindig elsődleges szempont a jól láthatóság. Ennek érdekében 
ezeket az autentikus szövegeket adaptálni kell a tanuló mindenkori igényeihez. 
Amennyiben ez nem lehetséges, az értékelésnél ezt figyelembe kell venni. 

Értékelés  

Az értékelés általános szempontjai mellett minden esetben az adott tanuló 
szemészeti állapotából, személyiségéből, az esetlegesen csatlakozó 
fogyatékosságából és egyéb esetleges nehezítő tényezőkből kell kiindulni (olvasás-
írás zavara, figyelemzavar, koordinációs problémák, előzetes tudás hiányossága).  
Ezektől függően kell megválasztani az értékelés formáját (az írásbeli számonkérést 
kiválthatja a szóbeli), mennyiségét (csökkenthető a feladatmennyiség vagy növelhető 
az idő), minőségét (a tanuló önmagához mért teljesítménye). 

 

 

4. Kapcsolódás a kompetenciákhoz 
A tanulás kompetenciái: Az idegen nyelv tanulása során fejlődik a tanuló 
memóriája, a korábban tanult elemek felidézését és rendszerezését igénylő tanulási 
teljesítménye. Ez különösen fontos fejlesztési terület a látássérült gyerekeknél, 
hiszen ezzel a képességgel a vizuális nehézségeik kompenzálhatóak, 
csökkenthetőek. A hallási figyelem és emlékezet fejlesztése, a látás minél 



céltudatosabb használata a nyelvtanulás során is folyamatosan meglévő feladat. A 
tanuló megtanulja a hibákra történő visszajelzések elfogadását, a hibák kijavításának 
szükségességét, valamint képessé válik saját és társai fejlődésének értékelésére. A 
tanórán kívüli nyelvtanulási lehetőségek felismerésével és kihasználásával is készül 
az egész életen át tartó tanulásra. Az önálló nyelvtanulásra való felkészülés a 
tanulási folyamat aktív résztvevőivé teszi. A sokszor visszahúzódó, inaktív 
tanulóknál, akik nem tudják reálisan összemérni képességeiket a társaikkal, nem 
alakult ki reális elvárásuk saját magukkal szemben, ez is kiemelt terület a 
nyelvórákon is. 

Kommunikációs kompetenciák: A nyelvórai tevékenységek képessé teszik a 
tanulót arra, hogy az élő idegen nyelven egyre árnyaltabban fejezze ki magát, 
igyekezzen társait meghallgatni, és véleményét, tudását megosztani velük a 
lehetőségekhez képest. A megfelelően válogatott, igény szerint adaptált képekre, 
ábrákra, hanganyagokra, szövegekre idegen nyelven utal, azokra vonatkozóan 
véleményt fogalmaz meg, és törekszik arra, hogy ezeket felhasználva további 
kommunikációs feladatokat oldjon meg. Nyelvtudását személyes és online nyelvi 
érintkezésben kapcsolatépítésre használja fel. 

Digitális kompetenciák: Az idegen nyelvek tanulása során a tanuló úgy használja a 
digitális eszközöket, forrásokat és mobiltelefonos applikációkat, hogy a célnyelv 
jellemző kifejezéseit és pragmatikáját megfelelően alkalmazza, valamint saját 
fejlődését és tanulását támogassa. Ezzel lehetővé válik az idegen nyelvű 
szövegalkotás, szövegértés és nyelvi interakciók fejlesztése digitális felületeken az 
eszközök használatával. A modern digitális technikák ismerete nagyban megkönnyíti 
a látássérültek ismeretszerzését. Ezeket az eszközöket mindig a személyes 
igényeknek, állapotoknak megfelelően kell kiválasztani. Használatuk elsajátításához 
több segítségre és időre lehet szükség. 

Matematikai, gondolkodási kompetenciák: Az idegen nyelv tanulása során a 
tanulónak több szempontból fejlődik a gondolkodása, mely során egyre több nyelvi 
elemet képes felismerni, felidézni, az egymásra épülő elemeket logikusan elrendezni 
és alkalmazni. Figyelembe kell venni, hogy ezekhez gyakran több időre és 
gyakorlásra, nagyobb erőfeszítésre van szüksége, ezért gyorsabban elfáradhat, 
elvesztheti érdeklődését.  A feldolgozott témák eredményeképpen mérlegelő 
gondolkodása és problémamegoldó készsége, a nyelvek közötti kódváltást lehetővé 
tevő kognitív képességei is fejlődnek. Nyelvtudása növeli az információszerzési és 
tudásmegosztási lehetőségeit. 

Személyes és társas kompetenciák: Az idegen nyelvek tanulása során a tanuló 
nyitottá válik más kultúrák, más szokások iránt, mely a mindennapi életben növelheti 
toleranciáját. A társas kompetenciák fejlődéséhez hozzájárulnak a nyelvórákon 
gyakran párban vagy csoportban végzett feladatok, valamint egyéb, kooperáción 
alapuló tanulási tevékenységek is, melyek során fejlődik együttműködési készsége, 
kitartása, cél- és feladattudata. A nyelvtudás növeli a tanulók önbizalmát, 
önbecsülését valamint, fejleszti más nemzetek tagjaihoz, kultúrájához és az idegen, 
ismeretlen világokhoz való viszonyát.  Tanulóink számára a másokkal való 
együttműködés, mások tempójának, tanulási stílusának, eszközhasználatának 



követése nehezített lehet. Az együttműködés megtanulására megfelelő időt, 
gyakorlási lehetőséget és útmutatást kell adni. A szervezésnél figyelembe kell venni 
az eltérő vizuális képességeket is. 

A kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: Az idegen 
nyelv tanulása során a tanuló nyitottá válik a saját országa, nemzete és más népek 
történelmére, kultúrája közötti eltérésekre, elfogadja a különbségeket. 
Magabiztosságát az anyanyelvi kötődés és az a mérlegelő, toleráns 
gondolkodásmód határozza meg, amely teret ad a kreatív, alkotó jellegű 
önkifejezésnek. A korszerű nyelvtanítás szükségszerűen magában foglalja a tanuló 
életkorának megfelelő alkotó tevékenységeket és az alkotással kapcsolatos 
tartalmakat. Az alkotó, kreatív tevékenységeknél figyelembe kell venni, hogy a 
látássérülés korlátozhatja, leszűkítheti a tanuló mozgásterét. 

Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A kompetencia 
fejlesztése valós nyelvi célok és helyzetek idegen nyelven történő leképezésével 
valósul meg. Egy nyelvi feladat megoldása közben a tanuló együttműködik, 
hagyományos és digitális forrásokat használ, kommunikál, problémát vitat meg, 
döntéseket hoz, ezekről beszámol. Ezen a területen a későbbi önálló életvitelhez, 
munkavállaláshoz elengedhetetlen képességeket alakíthat ki a nyelvtanulás is. A 
látássérült tanulók oktatásában kiemelt szerepe van az idegen nyelvnek, mert a látó 
társadalomba való beilleszkedést és az esélyegyenlőséget is célozza, növeli 
továbbtanulási esélyeiket, bővíti lehetőségeiket a pályaválasztásban, előnyt jelent a 
munkahely keresésekor. 

 

 

 

4. évfolyam 
 

A 4. évfolyamon kezdődő idegennyelv-tanítás elsődleges célja a tanulók idegen nyelvi 
kommunikatív kompetenciájának megalapozása. Ennek a szakasznak a legfontosabb 
célja, hogy felkeltse a tanulók érdeklődését a nyelvek tanulása és a más nyelveket 
beszélő emberek és kultúrájuk megismerése iránt. A gyerekek életkorából ösztönösen 
adódó megismerési és tanulási vágyat felhasználva lehet kialakítani ezt a pozitív 
attitűdöt, és megalapozni a tudatos nyelvtanulási stratégiákat. 

 

 

A 4. évfolyamon a német nyelv tantárgy alapóraszáma: 108 óra 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Javasolt óraszám 



Themen und Situationen im persönlichen Bereich und im Bereich 
der unmittelbaren Umgebung und Umwelt 

25 

Themen und Situationen im Bereich des Klassenraums 15 
Fächerübergreifende Themen und Situationen 10 
Bezüge zur Zielsprache 12 
Bezüge zu interkulturellen und landeskundlichen Themen 15 
Spielerisches Lernen 15 
Unterhaltung 10 
Wissenserwerb, Wissensvermittlung 6 

Összes óraszám: 108 
 

Nyelvi funkciók a 4. évfolyamra (a zárójelben olvasható német nyelvű kifejezések 
példák): 

köszönési formák (üdvözlés és elköszönés) értelmezése és kifejezése (Hallo! Guten Tag! Guten 
Morgen! Guten Abend! Tschüss! Auf Wiedersehen!) 

köszönet kifejezése (Danke schön. Danke.) 
köszönetre történő reakció megfogalmazása (Bitte.) 
megszólítás kifejezése (Entschuldigung, …)  
bemutatkozás megfogalmazása (Ich bin Peter. Ich heiße Peter.) 
személyre vonatkozó információkérés, információadás (Wie alt bist du? Ich bin 10. Wo wohnst 

du? Ich wohne in … ) 
hogylét iránti érdeklődés (Wie geht’s dir?) 
hogylét iránti érdeklődésre történő reakció kifejezése (Danke gut. Sehr gut. Gut. Nicht so gut.) 
bocsánatkérés értelmezése és annak kifejezése (Entschuldigung.) 
bocsánatkérésre történő reakció megfogalmazása (Kein Problem.) 
jókívánságok kifejezése (Alles Gute zum Geburtstag. Alles Gute! Viel Spaß!) 
főbb ünnepekhez kapcsolódó szófordulatok (Frohe Weihnachten. Frohe Ostern.) 
véleménykérés és arra reagálás (Magst du singen? Ja. Ist das Buch gut? Ja, sehr gut.) 
tetszés, illetve nem tetszés kifejezése (Das ist gut. Das ist toll. Das ist super. Das ist nicht gut.) 
dolgok, személyek megnevezése, rövid/egyszerű jellemzése (Das ist meine Mutter. Das ist schön.) 
igenlő vagy nemleges válasz kifejezése (Ja. Nein.) 
tudás, illetve nem tudás kifejezése (Keine Ahnung! Ich weiß. Ich weiß nicht.) 
nem értés megfogalmazása (Ich verstehe das nicht.) 
visszakérdezés kifejezése nem értés esetén (Wie bitte?) 
alapvető érzések kifejezése (Ich bin froh/traurig.) 
utasítások értelmezése és azokra történő reakció kifejezése (Komm hier bitte! Lies den Text!) 
kívánság kifejezése (Ich möchte.) 
kérés és arra történő reakció kifejezése (Kannst du mir helfen? Ja, natürlich. Ja, gerne. Nein, leider 

nicht. Einen Tee, bitte!) 
kínálás, illetve javaslat és arra történő reakció kifejezése (Noch ein Stück Kuchen? Möchtest du 

einen Tee? Ja, bitte. Ja, gerne. Nein, danke.) 
meghívás és arra történő reakció kifejezése (Kommst du mit? Ja, gerne. Nein, leider nicht.) 
javaslat és arra reagálás (Gehen wir heute ins Kino! Gute Idee!)  
 



Nyelvi elemek, struktúrák a 4. évfolyamra (a zárójelben olvasható német nyelvű 
kifejezések példák): 

létezés kifejezése jelen időben: ’sein’ létige (Ich bin …., Du bist …., Bist du …?) 
cselekvés, történés kifejezése jelen időben: Präsens (Ich tanze gern. Ich spiele Klavier. Ich singe.) 
birtoklás: haben, birtokos névmás E/1-ben és E/2-ben (mein/meine, dein/deine) 
felszólító mód: Imperativ (Steh auf! Setz dich!) 
mennyiségi viszonyok: egyes számú főnevek (Schüler, Katze, Hund) 
mennyiségi viszonyok: számok, határozott mennyiség (eins, zwei, ein Stück Schokolade) 
minőségi viszonyok: Wie? (Das finde ich toll/schlecht.) 
térbeli viszonyok: közelre és távolra mutató határozószók (hier, dort) 
időbeli viszonyok: napok, napszakok, időpontok (am Montag, am Wochenende, am Morgen, um 

7 Uhr) 
modalitás: möchten, mögen és können igék E/1-ben és E/2-ben (Ich möchte ein Eis. Ich mag 

tanzen. Ich kann tanzen. Kannst du Rad fahren? Magst du tanzen? Möchtest du ein Eis?) 
szövegkohéziós eszközök: egyszerű kötőszavak és személyes névmások (und, oder, aber, das, ich, 

mich) 
 

 
A nevelési-oktatási szakasz végére, a továbbhaladás érdekében a következő, 
témakörtől független tanulási eredményeket kell elérni: 
 
 a tanuló minden témakörben 
 

megérti az élőszóban elhangzó, ismert témákhoz kapcsolódó, verbális, számára 
jól látható vizuális vagy egyértelműen érzékelhető nonverbális eszközökkel 
segített rövid kijelentéseket, kérdéseket; 

beazonosítja az életkorának megfelelő szituációkhoz kapcsolódó, rövid, egyszerű 
hallott szövegben a tanult nyelvi elemeket; 

beazonosítja az életkorának megfelelő szituációkhoz kapcsolódó, rövid, egyszerű 
szövegben a tanult nyelvi elemeket; 

megérti az egyszerű, rövid, írásos, akár autentikus, ismert témákhoz kapcsolódó, 
vizuális eszközökkel segített rövid kijelentéseket, kérdéseket; 

beazonosítja az életkorának megfelelő szituációkhoz kapcsolódó, rövid, egyszerű, 
a nyelvtanításhoz készült, illetve eredeti írott szövegben a tanult nyelvi 
elemeket; 

a tanórán begyakorolt, nagyon egyszerű, egyértelmű kommunikációs helyzetekben 
a megtanult, állandósult beszédfordulatok alkalmazásával kérdez vagy reagál, 
mondanivalóját segítséggel vagy általa már ismert és begyakorolt 
nonverbális eszközökkel kifejezi; 

ismeri a tanult szavak és állandósult szókapcsolatok célnyelvi normához közelítő 
kiejtését tanári minta követése által vagy autentikus hangzó anyag, IKT-
eszközök segítségével; 



felismeri a tanult nyelvi elemeket életkorának megfelelő digitális tartalmakban, 
digitális csatornákon olvasott vagy hallott, nagyon egyszerű szövegekben is; 

megismeri a német nyelv alapvető helyesírási szabályait (betűk és hangtan). 
 

A kerettantervek a kötelező tartalmat témakörökön keresztül közelítik meg, melyek 
közül a személyes és a környezeti téma a valós nyelvhasználathoz kapcsolódik, a 
továbbiak pedig többnyire az iskolai, nyelvórai és iskolán kívül történő nyelvtanulási 
tevékenységeket jelölik. A témakörök mellett az évfolyamra kötelező nyelvi funkciók 
és nyelvi elemek, struktúrák kerültek megfogalmazásra, melyek a következők: 

TÉMAKÖR: Themen und Situationen im persönlichen Bereich und im Bereich der 
unmittelbaren Umgebung und Umwelt 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 25 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

közöl alapvető személyes információkat magáról, egyszerű nyelvi elemek segítségével; 
érzéseit egy-két szóval vagy begyakorolt állandósult nyelvi fordulatok segítségével kifejezi, főként 

rákérdezés alapján, nonverbális eszközökkel kísérve a célnyelvi megnyilatkozást; 
kiemeli az ismert nyelvi elemeket tartalmazó, rövid, egyszerű, a nyelvtanításhoz készült, illetve 

eredeti szöveg lényegét, fő mondanivalóját; 
felismeri és alkalmazza a legegyszerűbb, üdvözlésre és elköszönésre használt mindennapi nyelvi 

funkciókat az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő, egyszerű helyzetekben; 
felismeri és alkalmazza a legegyszerűbb, bemutatkozásra használt mindennapi nyelvi funkciókat az 

életkorának és nyelvi szintjének megfelelő, egyszerű helyzetekben; 
felismeri és használja a legegyszerűbb, megszólításra használt mindennapi nyelvi funkciókat az 

életkorának és nyelvi szintjének megfelelő, egyszerű helyzetekben; 
felismeri és használja a legegyszerűbb, a köszönet és az arra történő reagálás kifejezésére használt 

mindennapi nyelvi funkciókat az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő, egyszerű 
helyzetekben; 

felismeri és használja a legegyszerűbb, a tudás és nem tudás kifejezésére használt mindennapi nyelvi 
funkciókat az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő, egyszerű helyzetekben; 

az adott tématartományban megért rövid, nagyon egyszerű célnyelvi szöveget; 
az adott tématartományban létrehoz rövid, nagyon egyszerű célnyelvi szöveget, tanult és 

begyakorolt nyelvi eszközökkel; 
felismeri és használja a legegyszerűbb mindennapi nyelvi funkciókat életkorának és nyelvi szintjének 

megfelelő, egyszerű helyzetekben. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: enge 

Familienmitglieder, Freunde 
A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: das Zuhause 
A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Einrichtung, 

altersbezogene Gegenstände 
A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Familienfeste 



A témakörre jellemző alapvető tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 
Mahlzeiten, Kleidungsstücke 

A témakörre jellemző alapvető fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: gesunde 
Lebensweise 

A témakörre jellemző alapvető fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 2-3 főbb 
ünnephez (pl. Weihnachten, Ostern) kapcsolódó alapszintű kifejezés, állandósult szókapcsolat 
ismerete 

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Tiere, Pflanzen 
A témakörre jellemző alapvető helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: die Natur 
A témakörre jellemző alapvető tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Haustiere halten 
Személyes és közvetlen környezethez tartozó alapvető információk átadása egyszerű nyelvi 

elemekkel 
Alapvető érzések begyakorolt állandósult nyelvi fordulatok segítségével történő átadása 
Alapvető mindennapi nyelvi funkciók használata 

TÉMAKÖR: Themen und Situationen im Bereich des Klassenraums 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 15 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

megismétli az élőszóban elhangzó egyszerű szavakat, kifejezéseket játékos, mozgást igénylő, kreatív 
nyelvórai tevékenységek során; 

lebetűzi a tanult szavakat társaival közösen játékos tevékenységek kapcsán, szükség esetén 
segítséggel; 

lemásol tanult szavakat játékos, alkotó nyelvórai tevékenységek során; 
megold játékos írásbeli feladatokat a szavak, szószerkezetek, rövid mondatok szintjén; 
részt vesz kooperatív munkaformában végzett kreatív tevékenységekben, projektmunkában szavak, 

szószerkezetek, rövid mondatok leírásával, esetleg képi kiegészítéssel; 
írásban megnevezi az ajánlott tématartományokban megjelölt, begyakorolt elemeket; 
támaszkodik az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő hangzó szövegre az órai alkotó jellegű 

nyelvi, mozgásos nyelvi és játékos nyelvi tevékenységek során; 
értelmezi azokat az idegen nyelven szóban elhangzó nyelvórai szituációkat, melyeket anyanyelvén 

már ismer; 
támaszkodik az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő írott szövegre az órai játékos alkotó, 

mozgásos vagy nyelvi fejlesztő tevékenységek során, kooperatív munkaformákban; 
rövid, néhány mondatból álló párbeszédet folytat, felkészülést követően; 
a tanórán a begyakorolt nyelvi elemeket tanári segítséggel a játék céljainak megfelelően alkalmazza; 
új szavak, kifejezések tanulásakor ráismer a már korábban tanult szavakra, kifejezésekre; 
új szavak, kifejezések tanulásakor felismeri, ha új elemmel találkozik és rákérdez, vagy megfelelő 

tanulási stratégiával törekszik a megértésre; 
a célok eléréséhez társaival rövid feladatokban együttműködik; 
egy feladat megoldásának sikerességét segítséggel értékelni tudja; 
felismeri és alkalmazza a legegyszerűbb, üdvözlésre és elköszönésre használt mindennapi nyelvi 

funkciókat az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő, egyszerű helyzetekben; 



felismeri és használja a legegyszerűbb, megszólításra használt mindennapi nyelvi funkciókat az 
életkorának és nyelvi szintjének megfelelő, egyszerű helyzetekben; 

felismeri és használja a legegyszerűbb, a köszönet és az arra történő reagálás kifejezésére használt 
mindennapi nyelvi funkciókat az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő, egyszerű 
helyzetekben; 

felismeri és használja a legegyszerűbb, a tudás és nem tudás kifejezésére használt mindennapi nyelvi 
funkciókat az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő, egyszerű helyzetekben. 

részt vesz egyszerű szövegértést igénylő játékos nyelvórai tevékenységekben; 
részt vesz egyszerű szövegalkotást igénylő játékos nyelvórai tevékenységekben; 
a tanórán bekapcsolódik a már ismert játékos, interakciót igénylő nyelvi tevékenységekbe, abban 

társaival közösen vesz részt, a begyakorolt nyelvi elemeket tanári segítséggel a játék céljainak 
megfelelően alkalmazza. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Mitschüler 
A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: eigene Schule 
A témakörre jellemző alapvető tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Gegenstände 

zum Lernen 
A témakörre jellemző alapvető tevékenységre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Schreiben, 

Lesen, Zählen, Bewegung, schöpferische Tätigkeiten 
A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Schulfächer, 

wichtigste Feste in der Schule 
Részvétel tanórai játékos nyelvi tevékenységekben 
Begyakorolt, alapvető elemek felhasználása a nyelvi célok elérésére 
Életkorának és nyelvi szintjének megfelelő írott és hangzó szöveg felhasználása a nyelvi 

tevékenységek során 

TÉMAKÖR: Fächerübergreifende Themen und Situationen 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

részt vesz kooperatív munkaformában végzett kreatív tevékenységekben, projektmunkában szavak, 
szószerkezetek, rövid mondatok leírásával, esetleg képi kiegészítéssel; 

támaszkodik az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő hangzó szövegre az órai alkotó jellegű 
nyelvi, mozgásos nyelvi és játékos nyelvi tevékenységek során; 

aktívan bekapcsolódik a közös meseolvasásba, a mese tartalmát követi; 
támaszkodik az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő írott szövegre az órai játékos alkotó, 

mozgásos vagy nyelvi fejlesztő tevékenységek során, kooperatív munkaformákban; 
összekapcsol a nyelvi tevékenységek során feldolgozott tartalmakat az anyanyelvén korábban 

megszerzett ismeretekkel; 
alkalmaz egyéb tanulásterületekre, különös tekintettel a művészeti és mozgásos tartalmakra jellemző 

tevékenységeket nyelvórán; 
felismer művészeti és mozgásos tevékenységekhez kapcsolódó alapvető célnyelvi kifejezéseket, 

utasításokat, eszközöket. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 



A témakörre jellemző alapvető tevékenységre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 
Bewegung, schöpferische Tätigkeiten 

Alapvető szavak, szókapcsolatok felismerése célnyelven a témakörre jellemző, életkorának és 
érdeklődésének megfelelő, leginkább művészeti és mozgásos tudásterületek során 
megcélzott tartalmakból 

TÉMAKÖR: Bezüge zur Zielsprache 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 12 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

felismeri az anyanyelve és a célnyelv közötti legalapvetőbb kiejtésbeli különbségeket; 
felfigyel a célnyelvre jellemző hangok kiejtésére; 
felismeri az anyanyelvén, illetve a tanult idegen nyelven történő írásmód és betűkészlet közötti 

különbségeket; 
ismeri az adott nyelv ábécéjét; 
lebetűzi a nevét; 
felismeri az anyanyelv és az idegen nyelv hangkészletét; 
megkülönbözteti az anyanyelvi és a célnyelvi írott szövegben a betű- és jelkészlet közti 

különbségeket; 
új szavak, kifejezések tanulásakor felismeri, ha új elemmel találkozik és rákérdez, vagy megfelelő 

tanulási stratégiával törekszik a megértésre; 
megismerkedik a célnyelv főbb jellemzőivel; 
felismeri az idegen nyelvű írott, olvasott és hallott tartalmakat a tanórán kívül. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
A német ábécé és jelkészlet ismerete 
A német nyelv hangkészletének felismerése 

TÉMAKÖR: Bezüge zu interkulturellen und landeskundlichen Themen 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 15 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

megismeri a főbb, az adott célnyelvi kultúrákhoz tartozó országok nevét, földrajzi elhelyezkedését, 
főbb országismereti jellemzőit; 

ismeri a főbb célnyelvi kultúrához tartozó ünnepekhez kapcsolódó alapszintű kifejezéseket, 
állandósult szókapcsolatokat és szokásokat; 

megtapasztalja a közös célnyelvi olvasás élményét; 
találkozik a célnyelvi kultúra legfőbb ünnepeivel, hagyományaival; 
találkozik a célnyelvi kultúra legfőbb szokásaival. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
A főbb, az adott célnyelvi kultúrához tartozó ünnepek ismerete 
A célnyelvi kultúrához tartozó főbb szokások ismerete 

TÉMAKÖR: Spielerisches Lernen 



JAVASOLT ÓRASZÁM: 15 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

lebetűzi a tanult szavakat társaival közösen játékos tevékenységek kapcsán, szükség esetén 
segítséggel; 

lemásol tanult szavakat játékos, alkotó nyelvórai tevékenységek során; 
támaszkodik az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő hangzó szövegre az órai alkotó jellegű 

nyelvi, mozgásos nyelvi és játékos nyelvi tevékenységek során; 
támaszkodik az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő írott szövegre az órai játékos alkotó, 

mozgásos vagy nyelvi fejlesztő tevékenységek során, kooperatív munkaformákban; 
a begyakorolt nyelvi elemeket, célnyelven megismert tartalmakat játékos tevékenységekben 

használja. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
Részvétel tanórai, szóbeli interakciót vagy alapvető íráskészséget igénylő német nyelvi 

tevékenységekben 

 
TÉMAKÖR: Unterhaltung 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

csendes olvasás keretében feldolgozva megért ismert szavakat tartalmazó, pár szóból vagy 
mondatból álló, akár illusztrációval támogatott szöveget; 

megérti a nyelvi szintjének megfelelő, akár vizuális eszközökkel is támogatott írott utasításokat és 
kérdéseket, és ezekre adekvát válaszreakciókat ad; 

beazonosítja a célzott információt az életkorának megfelelő szituációkhoz kapcsolódó rövid, 
egyszerű, a nyelvtanításhoz készült, illetve eredeti szövegben; 

felhasznál és létrehoz rövid, nagyon egyszerű célnyelvi szövegeket szabadidős tevékenységek során. 
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő német nyelvű írott illetve hallott szövegek felhasználása 
szórakozás céljára 

 
 

TÉMAKÖR: Wissenserwerb, Wissensvermittlung 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

részt vesz kooperatív munkaformában végzett kreatív tevékenységekben, projektmunkában szavak, 
szószerkezetek, rövid mondatok leírásával, esetleg képi kiegészítéssel; 

törekszik arra, hogy a célnyelvet eszközként alkalmazza információszerzésre; 
célnyelven megoszt egyedül, vagy társaival együttműködésben megszerzett, alapvető információkat 

szóban, akár vizuális elemekkel támogatva; 



alapvető célzott információt megszerez a tanult témákban tudásának bővítésére. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
Alapvető információ megosztása egyszerű, begyakorolt elemekkel német nyelven 
Alapvető, tanult témákhoz kötődő egyszerű, konkrét német nyelvű információ megszerzése 

-  
 

5.-6. évfolyam 
 

5-6. évfolyam 
A kerettantervek a kötelező tartalmat témakörökön keresztül közelítik meg. Az egyes témakörök 
mellett az adott évfolyamokra kötelező nyelvi funkciók és nyelvi elemek, struktúrák kerültek 
meghatározásra, melyek az előző évfolyamra megadottakat bővítik, azokra épülnek. 

Ebben a nevelési-oktatási szakaszban a 6. évfolyam végére a KER szerinti A1 nyelvi szint a kimeneti 
elvárás. Azoknál a gyerekeknél, akik egyéb tanulási zavarral küzdenek, egyéni haladási renddel 
dolgoznak, ez a szint nem biztos, hogy elérhető a szakasz végére.  

Német nyelvi funkciók az 5-6. évfolyamra (a zárójelben olvasható német nyelvű kifejezések 
példák): 

köszönési formák (üdvözlés és elköszönés) értelmezése és kifejezése (Hallo! Guten Tag! Guten 
Morgen! Guten Abend! Tschüss! Auf Wiedersehen!) 

köszönet kifejezése (Danke schön. Danke. Vielen Dank. Ich danke dir.) 
köszönetre történő reakció megfogalmazása (Bitte.) 
megszólítás kifejezése (Entschuldigung, …) 
bemutatkozás megfogalmazása (Ich bin Peter. Ich heiße Peter. Mein Name ist Peter.) 
Információkérés, információadás (Wie alt bist du? Ich bin 10. Wo wohnst du? Ich wohne in … Woher 

kommst du? Ich komme aus ... Wie ist dein Zimmer? Wohin gehst du in den Ferien?) 
hogylét iránti érdeklődés (Wie geht’s dir?) 
hogylét iránti érdeklődésre történő reakció kifejezése (Danke gut. Sehr gut. Gut. Nicht so gut.) 
bocsánatkérés értelmezése és annak kifejezése (Entschuldigung.) 
bocsánatkérésre történő reakció megfogalmazása (Kein Problem.) 
jókívánságok kifejezése (Alles Gute zum Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch zum ...! Alles Gute! 

Viel Spaß!) 
főbb ünnepekhez kapcsolódó szófordulatok (Frohe Weihnachten. Frohe Ostern. Frohes neues Jahr.) 
megszólítás és elköszönés kifejezése írott, személyes szövegben, pl. baráti levélben és e-mailben 

(Lieber Peter! Liebe Eva! Hallo Freunde! Liebe Grüße / Viele Grüße) 
véleménykérés és arra reagálás (Magst du singen? Ja. Ist das Buch gut? Ja, sehr gut.) 
tetszés, illetve nem tetszés kifejezése (Das ist gut. Das ist toll. Das ist super. Das ist nicht gut. Das 

finde ich toll.) 
dolgok, személyek megnevezése, rövid/egyszerű jellemzése (Das ist meine Mutter. Das ist schön.) 
igenlő vagy nemleges válasz kifejezése (Ja. Nein. Nicht. Ich habe keine Zeit. Doch, ich spiele auch!) 
tudás, illetve nem tudás kifejezése (Keine Ahnung! Ich weiß. Ich weiß nicht.) 



nem értés megfogalmazása (Ich verstehe das nicht.) 
visszakérdezés kifejezése nem értés esetén (Wie bitte?) 
alapvető érzések kifejezése (Ich bin froh/traurig.) 
betűzés kérésének kifejezése (Buchstabiere bitte deinen Namen.) 
utasítások értelmezése és azokra történő reakció kifejezése (Komm hier bitte. Lies den Text.) 
kívánság kifejezése (Ich möchte…) 

Német nyelvi elemek, struktúrák az 5-6. évfolyamra (a zárójelben olvasható német nyelvű 
kifejezések példák): 

cselekvés, történés, létezés kifejezése jelen időben: ’sein’ létige (Ich bin …. Du bist …. Seid ihr …?) 
cselekvés, történés, létezés kifejezése jelen időben: Präsens (Ich tanze gern. Ich spiele Klavier. Ich 

singe.), tőhangváltós igék (Was isst du am liebsten? Wohin fährst du in den Ferien?), elváló 
igekötős igék (Er liest das Märchen vor. Die Schüler machen das Buch auf.), 

felszólító mód Imperativ (Steh auf! Setzt euch! Nehmen Sie Platz!) 
birtoklás: haben, birtokos névmás E/1-ben és E/2-ben (mein/meine, dein/deine) 
mennyiségi viszonyok: tőszámnevek és sorszámok, határozott és határozatlan mennyiség (eins, 

zwei, erste, zweite, ein Stück Schokolade, viel-viele, wenig-wenige, alles, nichts) 
térbeli viszonyok: irányok és helymeghatározás, elöljárószók (hier, dort, links, rechts, oben, unten, 

in) 
kérdőmondatok, kérdőszavak (wer? was? wo? wohin? wie?) 
időbeli viszonyok: gyakoriság - Wie oft? (manchmal, oft, immer, nie, einmal, zweimal, jeden Tag), 

időpontok - Wann? (am Montag, am Wochenende, im Sommer, im Winter, diese Woche, 
nächste Woche) 

szövegkohéziós eszközök: egyszerű kötőszavak (und, sondern, oder, denn, aber), névmások (das, 
ich) 

Az egyes témakörök tanulási eredményeként a tanuló: 
az adott tématartományban megért egyszerű, többnyire ismert nyelvi elemeket tartalmazó 

célnyelvi szöveget; 
az adott tématartományban létrehoz egyszerű, többnyire ismert nyelvi elemeket tartalmazó 

célnyelvi szöveget, tanult és begyakorolt nyelvi eszközökkel; 
az adott tématartományban nyelvi szintjének és életkorának megfelelő interakciót folytat a tanult 

nyelvi elemek felhasználásával. 
 

 

5. évfolyam 
 

Az 5. évfolyamon a német nyelv tantárgy alapóraszáma: 108 óra. 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Javasolt óraszám 
Themen und Situationen im persönlichen Bereich und im Bereich der 
unmittelbaren Umgebung und Umwelt 

32 

Themen und Situationen im Bereich des öffentlichen Lebens 6 
Themen und Situationen im Bereich des Klassenraums 16 



Fächerübergreifende Themen und Situationen 6 
Bezüge zur Zielsprache und zum Sprachenlernen 6 
Interkulturelle und landeskundliche Themen 14 
Aktuelle Themen 6 
Unterhaltung und spielerisches Lernen 14 
Wissenserwerb, Wissensvermittlung 8 

Összes óraszám: 108  

TÉMAKÖR: Themen und Situationen im persönlichen Bereich und im Bereich der 
unmittelbaren Umgebung und Umwelt 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 32 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

elmesél rövid, személyes történetet egyszerű nyelvi eszközökkel; 
rövid, egyszerű, összefüggő szövegeket ír a tanult nyelvi szerkezetek felhasználásával az ismert 

szövegtípusokban, az ajánlott tématartományokban; 
értelmez életkorának megfelelő nyelvi helyzeteket hallott szöveg alapján; 
kommunikációt kezdeményez egyszerű hétköznapi témában, a beszélgetést követi, egyszerű 

nyelvi eszközökkel fenntartja és lezárja; 
az életkorának megfelelő mindennapi helyzetekben a tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazott 

kérdéseket tesz fel, és válaszol a hozzá intézett kérdésekre; 
üzeneteket ír adott nyelvi elemekkel; 
megoszt alapvető személyes információkat magáról egyszerű nyelvi elemekkel; 
kifejez tetszést, nem tetszést, akaratot, kívánságot, tudást és nem tudást, szándékot; 
kifejez alapvető érzéseket, például örömöt, sajnálkozást, bánatot, elégedettséget, 

elégedetlenséget; 
ismerős és gyakori alapvető helyzetekben, akár telefonon vagy digitális csatornákon is, többnyire 

helyesen és érthetően fejezi ki magát az ismert nyelvi eszközök segítségével. 
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Bekannte, 
Familienmitglieder, Verwandte 

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: die unmittelbare 
Umgebung, das Zuhause, die Schule 

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Teile des Hauses/der 
Wohnung, Einrichtung, Gebrauchsgegenstände 

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Feste 
A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Hobbys, 

Einrichtung 
A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: soziale Beziehungen 
A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Tiere,  
A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:  Haustiere halten 
Személyes és közvetlen környezethez tartozó egyszerű információk átadása egyszerű nyelvi 

elemekkel 
Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók használata 



TÉMAKÖR: Themen und Situationen im Bereich des öffentlichen Lebens 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

találkozik az érdeklődésének megfelelő, akár autentikus szövegekkel elektronikus/digitális 
csatornákon, tanórán kívül is. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Angestellte in 

sozialen Institutionen  
A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: kulturelle und 

öffentliche Institutionen, berühmte Orte und Sehenswürdigkeiten im In- und Ausland, Stadt 
und Land 

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Eintrittskarten, 
Unterlagen, Prospekte 

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: kulturelle Ereignisse, 
Unterhaltungsmöglichkeiten, Verwaltung, Auskunft geben 

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Verwaltung, 
Dienstleistungen in Anspruch nehmen, Auskunft geben, Vorstellung von Sehenswürdigkeiten 

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Hobbys, Freizeit, 
Kultur, Unterhaltung, 

A közéleti tématartományhoz tartozó egyszerű információk értelmezése 
 
 

TÉMAKÖR: Themen und Situationen im Bereich des Klassenraums 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 16 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

megérti a szintjének megfelelő, nonverbális vagy vizuális eszközökkel támogatott célnyelvi 
óravezetést és utasításokat, kérdéseket; 

felkészülést követően röviden, összefüggően beszél az ajánlott tématartományokhoz tartozó 
témákban; 

képet jellemez röviden, ismert nyelvi fordulatok segítségével, segítő tanári kérdések alapján; 
változatos, kognitív kihívást jelentő szóbeli és írásbeli feladatokat old meg önállóan vagy 

kooperatív munkaformában, a tanult nyelvi eszközökkel, szükség szerint tanári segítséggel; 
értelmezi az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő, egyszerű hangzószövegben a tanult nyelvi 

elemeket; 
alkalmazza az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő hangzó szöveget a változatos nyelvórai 

tevékenységek és a feladatmegoldás során; 
alkalmazza az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő írott, nyomtatott vagy digitális alapú 

szöveget a változatos nyelvórai tevékenységek és feladatmegoldás során; 
egyszerű mondatokat összekapcsolva mond el egymást követő eseményekből álló történetet, 

vagy leírást ad valamilyen témáról; 



nem értés esetén a meg nem értett kulcsszavak vagy fordulatok ismétlését vagy betűzését kéri; 
a tanórán bekapcsolódik az interakciót igénylő nyelvi tevékenységekbe, abban társaival közösen 

vesz részt, a begyakorolt nyelvi elemeket tanári segítséggel a játék céljainak megfelelően 
alkalmazza; 

a tanórán bekapcsolódik az interakciót igénylő nyelvi tevékenységekbe, abban társaival közösen 
vesz részt, a begyakorolt nyelvi elemeket tanári segítséggel a feladat céljainak megfelelően 
alkalmazza. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Angestellte in der 

Schule 
A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Bildungsinstitutionen 
A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Mittel des Lernens 
A témakörre jellemző eseményeke vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Schulunterricht, 

Nachmittagsprogramme, Feste in der Schule, Traditionen, Ereignisse, Programme und 
Möglichkeiten des Sprachenlernens außerhalb der Schule 

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Lernen, 
Schulfächer, Gemeinschaftsprogramme, Traditionspflege 

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Sprachkönnen und 
Sprachkenntnisse, Ziele mit dem Sprachenlernen, 

Részvétel tanórai nyelvi fejlesztő tevékenységekben 
Tanult elemek felhasználása a nyelvi célok elérésére 
Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő írott és hangzó szöveg felhasználása a nyelvi fejlesztő 

tevékenységek során 

TÉMAKÖR: Fächerübergreifende Themen und Situationen 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy kooperatív 
munkaformákban; 

ismer szavakat, szókapcsolatokat a célnyelven a témakörre jellemző, életkorának és 
érdeklődésének megfelelő, más tudásterületen megcélzott tartalmakból. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
Alapvető szavak, szókapcsolatok használata célnyelven a témakörre jellemző, életkorának és 

érdeklődésének megfelelő tartalmakból 

TÉMAKÖR: Bezüge zur Zielsprache und zum Sprachenlernen 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

ismeri a célnyelv főbb jellemzőit; 
értelmezi és használja az idegen nyelvű írott, olvasott és hallott tartalmakat a tanórán kívül is; 
követi a célnyelvi normához illeszkedő kiejtést és intonációt a tanult nyelvi elemekben;  



alkalmazza a tanult nyelvi funkciókat társalgás megkezdéséhez, fenntartásához és befejezéséhez; 
digitális eszközöket és felületeket is használ nyelvtudása fejlesztésére; 
megold játékos és változatos írásbeli feladatokat rövid szövegek szintjén; 
nyelvtanulási céljainak eléréséhez társaival párban és csoportban együttműködik; 
nyelvi haladását többnyire fel tudja mérni. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Sprachkönnen und 

Sprachkenntnisse, Sprachenlernen, Sprachen 
Az anyanyelv és a célnyelv közötti legalapvetőbb kiejtésbeli, helyesírási különbségek felismerése 
A német nyelv betű és jelkészletének alkalmazása 
A célnyelvre jellemző standardhoz közelítő kiejtés használata 
Az idegen nyelvű írott, olvasott és hallott tartalmak felismerése, akár a tanórán kívül is, digitális 

csatornákon is 
Alapszintű nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák használata 

 

TÉMAKÖR: Interkulturelle und landeskundliche Themen 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 14 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

találkozik célnyelvi országismereti tartalmakkal; 
ismerkedik a célnyelvi országok jellemzőivel és kulturális sajátosságaival; 
a célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemeket használja. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
Főbb célnyelvi kulturális szokások, jellemzők ismerete, összehasonlítása alapvető hazai 

szokásainkkal 
Célnyelvi országok főbb országismereti jellemzőinek ismerete 
A célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó alapvető tanult nyelvi elemek alkalmazása 

TÉMAKÖR: Aktuelle Themen 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

használja a célnyelvet életkorának és nyelvi szintjének megfelelő aktuális témákban és a hozzájuk 
tartozó szituációkban; 

találkozik a célnyelvi, életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi legfőbb 
hírekkel, eseményekkel. 
 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
Életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi hétköznapi eseményekre 

vonatkozó alapvető szókincs megértése és használata célnyelven a megismert témák alapján 

TÉMAKÖR: Unterhaltung und spielerisches Lernen 



JAVASOLT ÓRASZÁM: 14 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

a nyomtatott vagy digitális alapú írott szöveget felhasználja szórakozásra és ismeretszerzésre; 
találkozik életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmakkal; 
felhasználja a célnyelvet szórakozásra és játékos nyelvtanulásra. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmak megismerése 
Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő német nyelvű szövegek felhasználása szórakozás és 

játékos nyelvtanulás céljára  
Célnyelvi társasjátékok használata 
Részvétel játékos nyelvi tevékenységekben, drámajátékok Feste und Feiertage témakörben 

TÉMAKÖR: Wissenserwerb, Wissensvermittlung 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít kooperatív munkaformákban; 
találkozik az érdeklődésének megfelelő, akár autentikus szövegekkel elektronikus/digitális 

csatornákon 
néhány szóból vagy mondatból álló jegyzetet készít írott szöveg alapján; 
találkozik életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi ismeretterjesztő tartalmakkal. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
Egyszerű releváns információ megosztása az ismert nyelvi eszközökkel német nyelven 
A tanult témákhoz kapcsolódó német nyelvű egyszerű információ megszerzése 

 

 

 

6. évfolyam 

6. évfolyamon a német nyelv tantárgy alapóraszáma: 108 óra 

 
A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Javasolt óraszám 
Themen und Situationen im persönlichen Bereich und im Bereich der 
unmittelbaren Umgebung und Umwelt 

32 

Themen und Situationen im Bereich des öffentlichen Lebens 8 
Themen und Situationen im Bereich des Klassenraums 14 
Fächerübergreifende Themen und Situationen 6 
Bezüge zur Zielsprache und zum Sprachenlernen 6 
Interkulturelle und landeskundliche Themen 14 



Aktuelle Themen 6 
Unterhaltung und spielerisches Lernen 12 
Wissenserwerb, Wissensvermittlung 10 

Összes óraszám: 108 

TÉMAKÖR: Themen und Situationen im persönlichen Bereich und im Bereich der 
unmittelbaren Umgebung und Umwelt 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 32 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

elmesél rövid, személyes történetet egyszerű nyelvi eszközökkel, önállóan, a cselekményt 
lineárisan összefűzve; 

rövid, egyszerű, összefüggő szövegeket ír a tanult nyelvi szerkezetek felhasználásával az ismert 
szövegtípusokban, az ajánlott tématartományokban; 

értelmez életkorának megfelelő nyelvi helyzeteket hallott szöveg alapján; 
kommunikációt kezdeményez egyszerű hétköznapi témában, a beszélgetést követi, egyszerű 

nyelvi eszközökkel fenntartja és lezárja; 
az életkorának megfelelő mindennapi helyzetekben a tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazott 

kérdéseket tesz fel, és válaszol a hozzá intézett kérdésekre; 
üzeneteket ír; 
megoszt alapvető személyes információkat magáról egyszerű nyelvi elemekkel; 
kifejez tetszést, nem tetszést, akaratot, kívánságot, tudást és nem tudást, szándékot; 
kifejez alapvető érzéseket, például örömöt, sajnálkozást, bánatot, elégedettséget, 

elégedetlenséget; 
ismerős és gyakori alapvető helyzetekben, akár telefonon vagy digitális csatornákon is, többnyire 

helyesen és érthetően fejezi ki magát az ismert nyelvi eszközök segítségével. 
FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Bekannte, 
Familienmitglieder, Verwandte 

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: die unmittelbare 
Umgebung, das Zuhause, die Schule 

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Teile des Hauses/der 
Wohnung, Einrichtung, Gebrauchsgegenstände 

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Feste 
A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Hobbys, 

Einrichtung 
A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: soziale Beziehungen 
A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Tiere, Pflanzen 
A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: die Natur, Wetter 
A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Naturschutz, 

Tierschutz, Haustiere halten 
A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Naturphänomene, 

Erhaltung der Natur, Nachhaltigkeit 



Személyes és közvetlen környezethez tartozó egyszerű információk átadása egyszerű nyelvi 
elemekkel 

Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók használata 

TÉMAKÖR: Themen und Situationen im Bereich des öffentlichen Lebens 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

találkozik az érdeklődésének megfelelő, akár autentikus szövegekkel elektronikus/digitális 
csatornákon, tanórán kívül is. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Angestellte in 

sozialen Institutionen und im Dienstleistungssektor 
A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: kulturelle und 

öffentliche Institutionen, Dienstleistungen, Restaurants, berühmte Orte und 
Sehenswürdigkeiten im In- und Ausland, Stadt und Land 

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Eintrittskarten, 
Unterlagen, Prospekte 

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: kulturelle Ereignisse, 
Unterhaltungsmöglichkeiten, Verwaltung, Wegbeschreibung, Auskunft geben 

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Verwaltung, 
Dienstleistungen in Anspruch nehmen, Wegbeschreibung, Auskunft geben, Vorstellung von 
Sehenswürdigkeiten 

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Hobbys, Freizeit, 
Kultur, Unterhaltung, Dienstleistungen, Tourismus im In- und Ausland 

A közéleti tématartományhoz tartozó egyszerű információk értelmezése 

TÉMAKÖR: Themen und Situationen im Bereich des Klassenraums 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 14 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

megérti a szintjének megfelelő, nonverbális vagy vizuális eszközökkel támogatott célnyelvi 
óravezetést és utasításokat, kérdéseket; 

felkészülést követően röviden, összefüggően beszél az ajánlott tématartományokhoz tartozó 
témákban; 

képet jellemez röviden, ismert nyelvi fordulatok segítségével, segítő tanári kérdések alapján; 
változatos, kognitív kihívást jelentő szóbeli és írásbeli feladatokat old meg önállóan vagy 

kooperatív munkaformában, a tanult nyelvi eszközökkel, szükség szerint tanári segítséggel; 
értelmezi az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő, egyszerű hangzószövegben a tanult nyelvi 

elemeket; 
alkalmazza az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő hangzó szöveget a változatos nyelvórai 

tevékenységek és a feladatmegoldás során; 



alkalmazza az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő írott, nyomtatott vagy digitális alapú 
szöveget a változatos nyelvórai tevékenységek és feladatmegoldás során; 

egyszerű mondatokat összekapcsolva mond el egymást követő eseményekből álló történetet, 
vagy leírást ad valamilyen témáról; 

nem értés esetén a meg nem értett kulcsszavak vagy fordulatok ismétlését vagy betűzését kéri; 
a tanórán bekapcsolódik az interakciót igénylő nyelvi tevékenységekbe, abban társaival közösen 

vesz részt, a begyakorolt nyelvi elemeket tanári segítséggel a játék céljainak megfelelően 
alkalmazza; 

a tanórán bekapcsolódik az interakciót igénylő nyelvi tevékenységekbe, abban társaival közösen 
vesz részt, a begyakorolt nyelvi elemeket tanári segítséggel a feladat céljainak megfelelően 
alkalmazza. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Angestellte in der 

Schule 
A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Bildungsinstitutionen 
A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Mittel des Lernens 
A témakörre jellemző eseményeke vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Schulunterricht, 

Nachmittagsprogramme, Feste in der Schule, Traditionen, Ereignisse, Programme und 
Möglichkeiten des Sprachenlernens außerhalb der Schule 

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Lernen, 
Schulfächer, Gemeinschaftsprogramme, Traditionspflege 

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Sprachkönnen und 
Sprachkenntnisse, Ziele mit dem Sprachenlernen, Karriereorientierung 

Részvétel tanórai nyelvi fejlesztő tevékenységekben 
Tanult elemek felhasználása a nyelvi célok elérésére 
Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő írott és hangzó szöveg felhasználása a nyelvi fejlesztő 

tevékenységek során 

TÉMAKÖR: Fächerübergreifende Themen und Situationen 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy kooperatív 
munkaformákban; 

ismer szavakat, szókapcsolatokat a célnyelven a témakörre jellemző, életkorának és 
érdeklődésének megfelelő, más tudásterületen megcélzott tartalmakból. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
Alapvető szavak, szókapcsolatok használata célnyelven a témakörre jellemző, életkorának és 

érdeklődésének megfelelő tartalmakból 

TÉMAKÖR: Bezüge zur Zielsprache und zum Sprachenlernen 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 óra 



TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

ismeri a célnyelv főbb jellemzőit; 
értelmezi és használja az idegen nyelvű írott, olvasott és hallott tartalmakat a tanórán kívül is; 
követi a célnyelvi normához illeszkedő kiejtést és intonációt a tanult nyelvi elemekben;  
alkalmazza a tanult nyelvi funkciókat társalgás megkezdéséhez, fenntartásához és befejezéséhez; 
digitális eszközöket és felületeket is használ nyelvtudása fejlesztésére; 
megold játékos és változatos írásbeli feladatokat rövid szövegek szintjén; 
nyelvtanulási céljainak eléréséhez társaival párban és csoportban együttműködik; 
nyelvi haladását többnyire fel tudja mérni. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Sprachkönnen und 

Sprachkenntnisse, Sprachenlernen, Sprachen 
Az anyanyelv és a célnyelv közötti legalapvetőbb kiejtésbeli, helyesírási különbségek felismerése 
A német nyelv betű és jelkészletének alkalmazása 
A célnyelvre jellemző standardhoz közelítő kiejtés használata 
Az idegen nyelvű írott, olvasott és hallott tartalmak felismerése, akár a tanórán kívül is, digitális 

csatornákon is 
Alapszintű nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák használata 

 

TÉMAKÖR: Interkulturelle und landeskundliche Themen 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 14 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

találkozik célnyelvi országismereti tartalmakkal; 
megismeri a célnyelvi országok jellemzőit és kulturális sajátosságait; 
a célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemeket használja. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
Főbb célnyelvi kulturális szokások, jellemzők ismerete, összehasonlítása alapvető hazai 

szokásainkkal 
Célnyelvi országok főbb országismereti jellemzőinek ismerete 
Hazánk főbb országismereti jellemzőinek ismerete célnyelven 
A célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó alapvető tanult nyelvi elemek alkalmazása 

TÉMAKÖR: Aktuelle Themen 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

használja a célnyelvet életkorának és nyelvi szintjének megfelelő aktuális témákban és a hozzájuk 
tartozó szituációkban; 

találkozik a célnyelvi, életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi legfőbb 
hírekkel, eseményekkel. 



 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
Életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi hétköznapi eseményekre 

vonatkozó alapvető szókincs megértése és használata célnyelven a megismert témák alapjá 

TÉMAKÖR: Unterhaltung und spielerisches Lernen 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 12 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

hallgat az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket elektronikus, digitális csatornákon, 
tanórán kívül is, szórakozásra vagy ismeretszerzésre; 

a nyomtatott vagy digitális alapú írott szöveget felhasználja szórakozásra és ismeretszerzésre; 
találkozik életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmakkal; 
felhasználja a célnyelvet szórakozásra és játékos nyelvtanulásra. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmak megismerése 
Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő német nyelvű szövegek felhasználása szórakozás és 

játékos nyelvtanulás céljára  
Célnyelvi társasjátékok készítése és használata 
Részvétel játékos nyelvi tevékenységekben, drámajátékok Feste und Feiertage témakörben 

TÉMAKÖR: Wissenserwerb, Wissensvermittlung 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy kooperatív 
munkaformákban; 

találkozik az érdeklődésének megfelelő, akár autentikus szövegekkel elektronikus/digitális 
csatornákon, tanórán kívül is; 

néhány szóból vagy mondatból álló jegyzetet készít írott szöveg alapján; 
találkozik életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi ismeretterjesztő tartalmakkal. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
Egyszerű releváns információ megosztása az ismert nyelvi eszközökkel német nyelven 
A tanult témákhoz kapcsolódó német nyelvű egyszerű információ megszerzése 

−  
 
 
 

7-8. évfolyam 
 

E nevelési-oktatási szakasz fő célja, hogy a nyelvi készségek további fejlesztése révén a tanuló 
eljusson a KER szerinti A2 nyelvi szintre, ha lehetőségei, képességei, adottságai ezt lehetővé teszik.   



 
Német nyelvi funkciók a 7-8. évfolyamra (a zárójelben olvasható német nyelvű 
kifejezések példák): 

− információkérés, információadás (Wie war das Hotel? Wo finde ich einen Supermarkt?) 
− véleménykérés és arra reagálás (Gefällt dir der Film? Ja, der Film gefällt mir.) 
− egyetértés kifejezése (Du hast Recht. Da hast du Recht. Das ist richtig. Das stimmt.) 
− egyet nem értés kifejezése (Du hast nicht Recht. Da hast du nicht Recht. Das finde ich nicht. Das 

stimmt nicht.) 
− akarat kifejezése (Ich will.) 
− képesség kifejezése (Ich kann.) 
− kérés és arra történő reakció kifejezése (Kannst du mir helfen? Ja, natürlich. Ja, gerne. Es tut mir 

leid, ich kann nicht. Einen Tee, bitte! Ich hätte gern einen Tee. Gibst du mir einen Tee, bitte?) 
− kínálás, illetve javaslat és arra történő reakció kifejezése (Noch ein Stück Kuchen? Möchtest du 

einen Tee? Ja, bitte. Ja, gerne. Nein, danke.) 
− meghívás és arra történő reakció kifejezése (Kommst du mit? Ja, gerne. Nein, leider nicht. Nein, es 

tut mir leid.) 
 
Német nyelvi elemek, struktúrák a 7-8. évfolyamra (a zárójelben olvasható német 
nyelvű kifejezések példák): 

− cselekvés, történés, létezés kifejezése jelen időben: es gibt, sich-Verben (Ich freue mich.) 
− cselekvés, történés, létezés kifejezése múlt időben: Präteritum és Perfekt (Das Buch war sehr 

interessant. Ich habe gestern viel geschlafen.) 
− cselekvés, történés, létezés kifejezése jövő időben: Futur I. (Ich werde im Sommer nach Österreich 

fahren.) 
− birtoklás: haben, birtokos névmás (mein/meine, dein/deine, sein/seine, ihr/ihre), gehören (Dieses 

Fahrrad gehört mir.) 
− felszólító mód: Imperativ (Steh auf. Setzt euch. Nehmen Sie Platz.) 
− melléknévfokozás: Deutschland ist größer als Ungarn. In der Klasse schreibt Lara am schönsten.  
− minőségi viszonyok: Wie? Was für ein? Welcher? - melléknévragozás (Das finde ich toll/schlecht. 

Ich bin froh. Das ist ein interessantes Buch. Ich finde das Buch interessant.) 
− térbeli viszonyok: irányok és helymeghatározás, elöljárószók (hier, dort, links, rechts, oben, unten, 

in, auf, vor, hinter, neben) 
− időbeli viszonyok: gyakoriság - Wie oft? (selten, manchmal, oft, immer, nie, einmal, zweimal, 

täglich, wöchentlich, monatlich, jährlich, jeden Tag), időpontok - Wann? (nächste Woche, letzte 
Woche, von … bis) Um wie viel Uhr? (um 8 Uhr, gegen 8 Uhr) 

− modalitás: möchten, mögen, können, wollen, müssen, sollen, dürfen igék (Ich möchte ein Eis. 
Magst du tanzen? Ich kann tanzen. Ich will heute ins Kino gehen. Er muss die Hausaufgabe machen. 
Du sollst morgen früh aufstehen.) 

− esetviszonyok: Nominativ, Akkusativ, Dativ, Genitiv (Das Buch ist spannend. Ich sehe das Buch 
nicht. Ich helfe dir. Die Texte der Schüler sind sehr interessant.) 

− szövegkohéziós eszközök: egyszerű és páros kötőszavak (nicht … sondern, und, sondern, oder, 
denn, aber, weil, deshalb, so) és névmások (das, ich, mich, mir, dich, dir, man) 

− szöveggrammatikai eszközök: névmások, névelők, névmási határozók mint előre és vissza utaló 
elemek a szövegben (das, dieser, der/die/das, daran, damit) 



Az egyes témakörök tanulási eredményeként a tanuló: 
az adott tématartományban megért egyszerű célnyelvi szöveget; 
az adott tématartományban létrehoz egyszerű célnyelvi szöveget; 
az adott tématartományban nyelvi szintjének és életkorának megfelelő interakciót folytat a tanult 

nyelvi elemek felhasználásával. 
 

 

7. évfolyam 

 
A 7. évfolyamon a német nyelv tantárgy alapóraszáma: 108 óra. 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Javasolt óraszám 
Themen und Situationen im persönlichen Bereich und im Bereich der 
unmittelbaren Umgebung und Umwelt 

30 

Themen und Situationen im Bereich des öffentlichen Lebens 8 
Themen und Situationen im Bereich des Klassenraums 12 
Fächerübergreifende Themen und Situationen 6 
Bezüge zur Zielsprache und zum Sprachenlernen 8 
Interkulturelle und landeskundliche Themen 18 
Aktuelle Themen 8 
Unterhaltung 8 
Wissenserwerb, Wissensvermittlung 10 

Összes óraszám: 108 

TÉMAKÖR: Themen und Situationen im persönlichen Bereich und im Bereich der 
unmittelbaren Umgebung und Umwelt 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 30 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

elmesél rövid, személyes történetet egyszerű nyelvi eszközökkel, önállóan, a cselekményt 
lineárisan összefűzve; 

rövid, egyszerű, összefüggő szövegeket ír a tanult nyelvi szerkezetek felhasználásával az ismert 
szövegtípusokban, az ajánlott tématartományokban; 

értelmez életkorának megfelelő nyelvi helyzeteket hallott szöveg alapján; 
összetett írott instrukciókat értelmez; 
kommunikációt kezdeményez egyszerű hétköznapi témában, a beszélgetést követi, egyszerű, 

nyelvi eszközökkel fenntartja és lezárja; 
az életkorának megfelelő mindennapi helyzetekben a tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazott 

kérdéseket tesz fel, és válaszol a hozzá intézett kérdésekre; 
véleményét, gondolatait, érzéseit egyre magabiztosabban fejezi ki a tanult nyelvi eszközökkel; 



a tanult nyelvi elemeket többnyire megfelelően használja, beszédszándékainak megfelelően, 
egyszerű spontán helyzetekben; 

váratlan, előre nem kiszámítható eseményekre, jelenségekre és történésekre is reagál egyszerű 
célnyelvi eszközökkel 

üzeneteket ír; 
egyszerűen megfogalmazza személyes véleményét, másoktól véleményük kifejtését kéri, és arra 

reagál, elismeri vagy cáfolja mások állítását, kifejezi egyetértését vagy egyet nem értését; 
kifejez tetszést, nem tetszést, akaratot, kívánságot, tudást és nem tudást, szándékot; 
kifejez kérést, javaslatot, meghívást, kínálást és ezekre reagálást; 
kifejez alapvető érzéseket, például örömöt, sajnálkozást, bánatot, elégedettséget, 

elégedetlenséget; 
nem értés esetén a meg nem értett kulcsszavak vagy fordulatok magyarázatát kéri vagy 

visszakérdez; 
megoszt alapvető személyes információkat magáról egyszerű nyelvi elemekkel; 
ismerős és gyakori alapvető helyzetekben, akár telefonon vagy digitális csatornákon is, többnyire 

helyesen és érthetően fejezi ki magát az ismert nyelvi eszközök segítségével. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Bekannte, 

Familienmitglieder, Verwandte 
A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: unmittelbare 

Umgebung, mein Wohnort 
A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Teile des Hauses/der 

Wohnung, Einrichtung, Gebrauchsgegenstände 
A témakörre jellemző eseményeke vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Feste 
A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Hobbys, 

Einrichtung 
A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: soziale Beziehungen 
A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Tiere, Pflanzen 
A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Umwelt 
A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Naturschutz, 

Tierschutz, Haustiere halten 
A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Naturphänomene, 

Erhaltung der Natur, Nachhaltigkeit 
Személyes és környezethez tartozó információk átadása 
Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók használata 

TÉMAKÖR: Themen und Situationen im Bereich des öffentlichen Lebens 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

megérti a nem kizárólag ismert nyelvi elemeket tartalmazó, élőszóban vagy digitális felületen 
elhangzó rövid szöveg tartalmát; 

értelmezi az életkorának megfelelő, élőszóban vagy digitális felületen elhangzó szövegekben a 
beszélők gondolatmenetét; 



hallgat az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket elektronikus, digitális csatornákon,  
értelmezi az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi szituációkhoz kapcsolódó, írott 

szövegekben megjelenő információkat; 
információt cserél, információt kér, információt ad. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Angestellte in 

sozialen Institutionen und im Dienstleistungssektor, Touristen 
A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: kulturelle und 

öffentliche Institutionen, Dienstleistungen, Restaurants, berühmte Orte und 
Sehenswürdigkeiten im In- und Ausland, Stadt und Land 

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Eintrittskarten, 
Unterlagen, Prospekte 

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: kulturelle Ereignisse, 
Unterhaltungsmöglichkeiten, Verwaltung, Auskunft geben. 

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Verwaltung, 
Dienstleistungen in Anspruch nehmen, Auskunft geben, Vorstellung von Sehenswürdigkeiten  

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Hobbys, Freizeit, 
Kultur, Unterhaltung, Dienstleistungen, Tourismus im In- und Ausland 

A közéleti tématartományhoz tartozó egyszerű információk értelmezése és átadása 

TÉMAKÖR: Themen und Situationen im Bereich des Klassenraums 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 12 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

megérti a szintjének megfelelő, nonverbális vagy vizuális eszközökkel támogatott célnyelvi 
óravezetést és utasításokat, kérdéseket; 

aktívan részt vesz az életkorának és érdeklődésének megfelelő gyermek- és ifjúsági irodalmi 
alkotások közös előadásában; 

egyre magabiztosabban kapcsolódik be történetek kreatív alakításába, átfogalmazásába; 
felkészülést követően röviden, összefüggően beszél az ajánlott tématartományokhoz tartozó 

témákban; 
képet jellemez röviden, ismert nyelvi fordulatok segítségével, segítő tanári kérdések alapján; 
változatos, kognitív kihívást jelentő szóbeli és írásbeli feladatokat old meg önállóan vagy 

kooperatív munkaformában, a tanult nyelvi eszközökkel, szükség szerint tanári segítséggel; 
egyénileg vagy társaival együttműködve, szóban, részben szóban vagy írásban projektmunkát, 

kiselőadást készít, s ezeket IKT-eszközök segítségével is meg tudja valósítani; 
a főbb szövegtípusok jellegzetességeit követi; 
értelmezi az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő, egyszerű hangzószövegben a tanult nyelvi 

elemeket; 
alkalmazza az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő hangzó szöveget a változatos nyelvórai 

tevékenységek és a feladatmegoldás során; 
felismeri a főbb, életkorának megfelelő hangzó szövegtípusokat; 
megkülönbözteti a főbb, életkorának megfelelő írott szövegtípusokat; 
összetett írott instrukciókat értelmez; 



véleményét írásban, egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazza, és arról írásban interakciót 
folytat; 

néhány szóból vagy mondatból álló jegyzetet készít írott szöveg alapján; 
egyszerű mondatokat összekapcsolva mond el egymást követő eseményekből álló történetet, 

vagy leírást ad valamilyen témáról; 
összekapcsolja az ismert nyelvi elemeket egyszerű kötőszavakkal (például: és, de, vagy); 
nem értés esetén a meg nem értett kulcsszavak vagy fordulatok magyarázatát kéri vagy 

visszakérdez; 
alkalmazza az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő írott, nyomtatott vagy digitális alapú 

szöveget a változatos nyelvórai tevékenységek és feladatmegoldás során; 
a tanórán bekapcsolódik az interakciót igénylő nyelvi tevékenységekbe, abban társaival közösen 

vesz részt, a begyakorolt nyelvi elemeket tanári segítséggel a feladat céljainak megfelelően 
alkalmazza.  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Angestellte in der 

Schule 
A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Bildungsinstitutionen 
A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Mittel des Lernens 
A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Schulunterricht, 

Nachmittagsprogramme, Feste in der Schule, Traditionen 
A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Lernen, 

Verwendung von Fremdsprachen außerhalb der Schule, Gemeinschaftsprogramme, 
Traditionspflege 

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Sprachkönnen und 
Sprachkenntnisse, Ziele mit dem Sprachenlernen, Karriereorientierung 

Részvétel tanórai nyelvi fejlesztő tevékenységekben 
Tanult elemek felhasználása a nyelvi célok elérésére 
Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő írott és hangzó szöveg felhasználása a nyelvi fejlesztő 

tevékenységek során 

TÉMAKÖR: Fächerübergreifende Themen und Situationen 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

egyénileg vagy társaival együttműködve, szóban, részben szóban vagy írásban projektmunkát, 
kiselőadást készít, s ezeket IKT-eszközök segítségével is meg tudja valósítani; 

papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy kooperatív 
munkaformákban; 

aktívan részt vesz az életkorának és érdeklődésének megfelelő gyermek-, és ifjúsági irodalmi 
alkotások közös előadásában; 

ismer szavakat, szókapcsolatokat a célnyelven a témakörre jellemző, életkorának és 
érdeklődésének megfelelő, más tudásterületen megcélzott tartalmakból. 



FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
Tanult szavak, szókapcsolatok használata célnyelven a témakörre jellemző, életkorának és 

érdeklődésének megfelelő tartalmakból 
Más tantárgyakból szerzett ismeretek és előzetes tudás felhasználása célnyelven 

 
 
TÉMAKÖR: Bezüge zur Zielsprache und zum Sprachenlernen 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

idegen nyelvi kommunikációjában használja a célnyelv főbb jellemzőit; 
értelmezi és használja az idegen nyelvű írott, olvasott és hallott tartalmakat a tanórán kívül is; 
tudatosan használ alapszintű nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiákat; 
a szövegek létrehozásához nyomtatott és digitális alapú segédeszközt, szótárt használ; 
közelíti a célnyelvi normához illeszkedő beszédtempót a begyakorolt nyelvi elemekben; 
alkalmazza a tanult nyelvi funkciókat társalgás megkezdéséhez, fenntartásához és befejezéséhez; 
tanult nyelvi eszközökkel és nonverbális elemek segítségével tisztázza mondanivalójának 

lényegét; 
digitális eszközöket és felületeket is használ nyelvtudása fejlesztésére; 
következetesen alkalmazza a célnyelvi betű- és jelkészletet; 
ismeretlen szavak valószínű jelentését szövegösszefüggések alapján kikövetkezteti az életkorának 

és érdeklődésének megfelelő, konkrét, rövid szövegekben; 
nyelvtanulási céljainak eléréséhez megtalálja és használja a megfelelő eszközöket; 
nyelvi haladását többnyire fel tudja mérni; 
hibáit többnyire észreveszi és javítja; 
társai haladásának értékelésében segítően részt vesz. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó ismerete célnyelven: Sprachkönnen und 

Sprachkenntnisse, Sprachenlernen, Sprachen 
A célnyelvre jellemző standardhoz közelítő kiejtés használata 
A célnyelvi betű- és jelkészlet következetes alkalmazása 
Tanult nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák tudatos alkalmazása 

TÉMAKÖR: Interkulturelle und landeskundliche Themen 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 18 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

célnyelvi kommunikációjába beépíti a tanult interkulturális ismereteket; 
találkozik célnyelvi országismereti tartalmakkal; 
megismerkedik hazánk legfőbb országismereti és történelmi eseményeivel a célnyelven; 
megismeri a célnyelvi országok jellemzőit és kulturális sajátosságait; 
a célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemeket használja. 



FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
Célnyelvi kulturális szokások, jellemzők ismerete 
Célnyelvi országok országismereti jellemzőinek ismerete 
Hazai főbb országismereti jellemzők ismerete célnyelven 
A célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemek alkalmazása 

TÉMAKÖR: Aktuelle Themen 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

használja a célnyelvet életkorának és nyelvi szintjének megfelelő aktuális témákban és a hozzájuk 
tartozó szituációkban; 

megérti és tájékozódásra használja a célnyelvi, életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és 
nemzetközi legfőbb hírek, események lényegét. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
Életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírekre és eseményekre 

vonatkozó alapvető szókincs megértése célnyelven 
Életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírek és események 

értelmezése és tájékozódásra való alkalmazása célnyelven 

 

TÉMAKÖR: Unterhaltung 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

kiemel, kiszűr konkrét információkat a nyelvi szintjének megfelelő, élőszóban vagy digitális 
felületen elhangzó szövegből, és azokat összekapcsolja más iskolai vagy iskolán kívül szerzett 
ismereteivel; 

értelmez egyszerű szórakoztató és ismeretterjesztő kisfilmeket; 
értelmezi az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi szituációkhoz kapcsolódó, írott 

szövegekben megjelenő információkat; 
összetett írott instrukciókat értelmez; 
érdeklődése erősödik a célnyelvi irodalmi alkotások iránt; 
rövid szövegek írását igénylő kreatív munkát hoz létre önállóan; 
üzeneteket ír; 
a nyomtatott vagy digitális alapú írott szöveget felhasználja szórakozásra és ismeretszerzésre; 
a tanórán kívüli játékos nyelvtanulási lehetőségeket felismeri és azokat használja; 
találkozik életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmakkal; 
felhasználja a célnyelvet szórakozásra és játékos nyelvtanulásra. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmak megismerése (irodalom, 

film, társasjáték)  



Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő német nyelvű szövegek felhasználása szórakozás és 
játékos nyelvtanulás céljára 

 

TÉMAKÖR: Wissenserwerb, Wissensvermittlung 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

egyénileg vagy társaival együttműködve, szóban, részben szóban vagy írásban projektmunkát, 
kiselőadást készít, s ezeket IKT-eszközök segítségével is meg tudja valósítani; 

papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy kooperatív 
munkaformákban; 

hallgat az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket elektronikus, digitális csatornákon 
ismeretszerzésre; 

rövid, egyszerű, ismert nyelvi eszközökből álló kiselőadást tart változatos feladatok kapcsán, 
hagyományos vagy digitális alapú vizuális eszközök támogatásával; 

néhány szóból vagy mondatból álló jegyzetet készít írott szöveg alapján; 
a tanórán kívüli, akár játékos nyelvtanulási lehetőségeket felismeri és törekszik azokat kihasználni; 
találkozik életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi ismeretterjesztő tartalmakkal; 
felhasználja a célnyelvet ismeretszerzésre; 
felhasználja a célnyelvet tudásmegosztásra. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
Információ megosztása az ismert nyelvi eszközökkel német nyelven 
A tanult témákhoz kapcsolódó releváns német nyelvű információ megszerzése, tudatos 

felhasználása 
 
 
 

8. évfolyam 
 

A 8. évfolyamon a német nyelv tantárgy alapóraszáma: 108 óra. 

− A témakörök áttekintő táblázata: 
Témakör neve Javasolt óraszám 
Themen und Situationen im persönlichen Bereich und im Bereich der 
unmittelbaren Umgebung und Umwelt 

30 

Themen und Situationen im Bereich des öffentlichen Lebens 8 
Themen und Situationen im Bereich des Klassenraums 10 
Fächerübergreifende Themen und Situationen 10 
Bezüge zur Zielsprache und zum Sprachenlernen 8 
Interkulturelle und landeskundliche Themen 12 
Aktuelle Themen 8 
Unterhaltung 12 



Wissenserwerb, Wissensvermittlung 10 
Összes óraszám: 108 

 

TÉMAKÖR: Themen und Situationen im persönlichen Bereich und im Bereich der 
unmittelbaren Umgebung und Umwelt 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 30 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

elmesél rövid, személyes történetet egyszerű nyelvi eszközökkel, önállóan, a cselekményt 
lineárisan összefűzve; 

rövid, egyszerű, összefüggő szövegeket ír a tanult nyelvi szerkezetek felhasználásával az ismert 
szövegtípusokban, az ajánlott tématartományokban; 

értelmez életkorának megfelelő nyelvi helyzeteket hallott szöveg alapján; 
összetett írott instrukciókat értelmez; 
kommunikációt kezdeményez egyszerű hétköznapi témában, a beszélgetést követi, egyszerű, 

nyelvi eszközökkel fenntartja és lezárja; 
az életkorának megfelelő mindennapi helyzetekben a tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazott 

kérdéseket tesz fel, és válaszol a hozzá intézett kérdésekre; 
véleményét, gondolatait, érzéseit egyre magabiztosabban fejezi ki a tanult nyelvi eszközökkel; 
a tanult nyelvi elemeket többnyire megfelelően használja, beszédszándékainak megfelelően, 

egyszerű spontán helyzetekben; 
váratlan, előre nem kiszámítható eseményekre, jelenségekre és történésekre is reagál egyszerű 

célnyelvi eszközökkel, személyes vagy online interakciókban; 
üzeneteket ír; 
egyszerűen megfogalmazza személyes véleményét, másoktól véleményük kifejtését kéri, és arra 

reagál, elismeri vagy cáfolja mások állítását, kifejezi egyetértését vagy egyet nem értését; 
kifejez tetszést, nem tetszést, akaratot, kívánságot, tudást és nem tudást, szándékot; 
kifejez kérést, javaslatot, meghívást, kínálást és ezekre reagálást; 
kifejez alapvető érzéseket, például örömöt, sajnálkozást, bánatot, elégedettséget, 

elégedetlenséget; 
nem értés esetén a meg nem értett kulcsszavak vagy fordulatok magyarázatát kéri vagy 

visszakérdez; 
megoszt alapvető személyes információkat magáról egyszerű nyelvi elemekkel; 
ismerős és gyakori alapvető helyzetekben, akár telefonon vagy digitális csatornákon is, többnyire 

helyesen és érthetően fejezi ki magát az ismert nyelvi eszközök segítségével. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Bekannte, 

Familienmitglieder, Verwandte 
A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: unmittelbare 

Umgebung, mein Wohnort 
A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Teile des Hauses/der 

Wohnung, Einrichtung, Gebrauchsgegenstände 



A témakörre jellemző eseményeke vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Feste 
A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Hobbys, 

Einrichtung 
A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: soziale Beziehungen 
A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Tiere, Pflanzen 
A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Umwelt 
A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Naturschutz, 

Tierschutz, Haustiere halten 
A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Naturphänomene, 

Erhaltung der Natur, Nachhaltigkeit 
Személyes és környezethez tartozó információk átadása 
Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók használata 

TÉMAKÖR: Themen und Situationen im Bereich des öffentlichen Lebens 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

megérti a nem kizárólag ismert nyelvi elemeket tartalmazó, élőszóban vagy digitális felületen 
elhangzó rövid szöveg tartalmát; 

értelmezi az életkorának megfelelő, élőszóban vagy digitális felületen elhangzó szövegekben a 
beszélők gondolatmenetét; 

hallgat az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket elektronikus, digitális csatornákon, 
tanórán kívül is, szórakozásra vagy ismeretszerzésre; 

értelmezi az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi szituációkhoz kapcsolódó, írott 
szövegekben megjelenő információkat; 

megérti a nem kizárólag ismert nyelvi elemeket tartalmazó rövid írott szöveg tartalmát; 
információt cserél, információt kér, információt ad. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Angestellte in 

sozialen Institutionen und im Dienstleistungssektor, Touristen 
A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: kulturelle und 

öffentliche Institutionen, Dienstleistungen, Restaurants, berühmte Orte und 
Sehenswürdigkeiten im In- und Ausland, Stadt und Land 

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Eintrittskarten, 
Unterlagen, Prospekte 

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: kulturelle Ereignisse, 
Unterhaltungsmöglichkeiten, Verwaltung, Wegbeschreibung, Auskunft geben. 

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Verwaltung, 
Dienstleistungen in Anspruch nehmen, Wegbeschreibung, Auskunft geben, Vorstellung von 
Sehenswürdigkeiten  

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Hobbys, Freizeit, 
Kultur, Unterhaltung, Dienstleistungen, Tourismus im In- und Ausland 

A közéleti tématartományhoz tartozó egyszerű információk értelmezése és átadása 



TÉMAKÖR: Themen und Situationen im Bereich des Klassenraums 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

megérti a szintjének megfelelő, nonverbális vagy vizuális eszközökkel támogatott célnyelvi 
óravezetést és utasításokat, kérdéseket; 

aktívan részt vesz az életkorának és érdeklődésének megfelelő gyermek- és ifjúsági irodalmi 
alkotások közös előadásában; 

egyre magabiztosabban kapcsolódik be történetek kreatív alakításába, átfogalmazásába; 
felkészülést követően röviden, összefüggően beszél az ajánlott tématartományokhoz tartozó 

témákban; 
képet jellemez röviden, ismert nyelvi fordulatok segítségével, segítő tanári kérdések alapján; 
változatos, kognitív kihívást jelentő szóbeli és írásbeli feladatokat old meg önállóan vagy 

kooperatív munkaformában, a tanult nyelvi eszközökkel, szükség szerint tanári segítséggel; 
egyénileg vagy társaival együttműködve, szóban, részben szóban vagy írásban projektmunkát, 

kiselőadást készít, s ezeket IKT-eszközök segítségével is meg tudja valósítani; 
a főbb szövegtípusok jellegzetességeit követi; 
értelmezi az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő, egyszerű hangzószövegben a tanult nyelvi 

elemeket; 
alkalmazza az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő hangzó szöveget a változatos nyelvórai 

tevékenységek és a feladatmegoldás során; 
felismeri a főbb, életkorának megfelelő hangzó szövegtípusokat; 
megkülönbözteti a főbb, életkorának megfelelő írott szövegtípusokat; 
összetett írott instrukciókat értelmez; 
véleményét írásban, egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazza, és arról írásban interakciót 

folytat; 
néhány szóból vagy mondatból álló jegyzetet készít írott szöveg alapján; 
egyszerű mondatokat összekapcsolva mond el egymást követő eseményekből álló történetet, 

vagy leírást ad valamilyen témáról; 
összekapcsolja az ismert nyelvi elemeket egyszerű kötőszavakkal (például: és, de, vagy); 
nem értés esetén a meg nem értett kulcsszavak vagy fordulatok magyarázatát kéri vagy 

visszakérdez; 
alkalmazza az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő írott, nyomtatott vagy digitális alapú 

szöveget a változatos nyelvórai tevékenységek és feladatmegoldás során; 
a tanórán bekapcsolódik az interakciót igénylő nyelvi tevékenységekbe, abban társaival közösen 

vesz részt, a begyakorolt nyelvi elemeket tanári segítséggel a feladat céljainak megfelelően 
alkalmazza.  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Angestellte in der 

Schule 
A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Bildungsinstitutionen 
A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Mittel des Lernens 



A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Schulunterricht, 
Nachmittagsprogramme, Feste in der Schule, Traditionen, Ereignisse, Programme und 
Möglichkeiten des Sprachenlernens außerhalb der Schule 

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Lernen, 
Verwendung von Fremdsprachen außerhalb der Schule, Gemeinschaftsprogramme, 
Traditionspflege 

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Sprachkönnen und 
Sprachkenntnisse, Ziele mit dem Sprachenlernen, Karriereorientierung 

Részvétel tanórai nyelvi fejlesztő tevékenységekben 
Tanult elemek felhasználása a nyelvi célok elérésére 
Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő írott és hangzó szöveg felhasználása a nyelvi fejlesztő 

tevékenységek során 

TÉMAKÖR: Fächerübergreifende Themen und Situationen 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

egyénileg vagy társaival együttműködve, szóban, részben szóban vagy írásban projektmunkát, 
kiselőadást készít, s ezeket IKT-eszközök segítségével is meg tudja valósítani; 

papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy kooperatív 
munkaformákban; 

aktívan részt vesz az életkorának és érdeklődésének megfelelő gyermek-, és ifjúsági irodalmi 
alkotások közös előadásában; 

ismer szavakat, szókapcsolatokat a célnyelven a témakörre jellemző, életkorának és 
érdeklődésének megfelelő, más tudásterületen megcélzott tartalmakból. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
Tanult szavak, szókapcsolatok használata célnyelven a témakörre jellemző, életkorának és 

érdeklődésének megfelelő tartalmakból 
Más tantárgyakból szerzett ismeretek és előzetes tudás felhasználása célnyelven 

TÉMAKÖR: Bezüge zur Zielsprache und zum Sprachenlernen 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 idegen nyelvi kommunikációjában használja a célnyelv főbb jellemzőit; 
 értelmezi és használja az idegen nyelvű írott, olvasott és hallott tartalmakat a tanórán kívül is; 
 tudatosan használ alapszintű nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiákat; 
 a szövegek létrehozásához nyomtatott és digitális alapú segédeszközt, szótárt használ; 
 követi a célnyelvi normához illeszkedő beszédtempót a begyakorolt nyelvi elemekben; 
 alkalmazza a tanult nyelvi funkciókat társalgás megkezdéséhez, fenntartásához és 

befejezéséhez; 
 tanult nyelvi eszközökkel és nonverbális elemek segítségével tisztázza mondanivalójának 

lényegét; 



 digitális eszközöket és felületeket is használ nyelvtudása fejlesztésére; 
 következetesen alkalmazza a célnyelvi betű- és jelkészletet; 
 ismeretlen szavak valószínű jelentését szövegösszefüggések alapján kikövetkezteti az 

életkorának és érdeklődésének megfelelő, konkrét, rövid szövegekben; 
 egy összetettebb nyelvi feladat, projekt végéig tartó célokat tűz ki magának; 
 nyelvtanulási céljainak eléréséhez megtalálja és használja a megfelelő eszközöket; 
 nyelvi haladását többnyire fel tudja mérni; 
 hibáit többnyire észreveszi és javítja; 
 társai haladásának értékelésében segítően részt vesz. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó ismerete célnyelven: Sprachkönnen und 

Sprachkenntnisse, Sprachenlernen, Sprachen 
 A célnyelvre jellemző standardhoz közelítő kiejtés használata 
 A célnyelvi betű- és jelkészlet következetes alkalmazása 
 Tanult nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák tudatos alkalmazása 

TÉMAKÖR: Interkulturelle und landeskundliche Themen 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 12 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 célnyelvi kommunikációjába beépíti a tanult interkulturális ismereteket; 
 találkozik célnyelvi országismereti tartalmakkal; 
 megismerkedik hazánk legfőbb országismereti és történelmi eseményeivel a célnyelven; 
 megismeri a célnyelvi országok jellemzőit és kulturális sajátosságait; 
 a célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemeket használja. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 Célnyelvi kulturális szokások, jellemzők ismerete 
 Célnyelvi országok országismereti jellemzőinek ismerete 
 Hazai főbb országismereti jellemzők ismerete célnyelven 
 Hazai legfontosabb látnivalók, országismereti jellemzők bemutatása célnyelven 
 A célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemek alkalmazása 

 

TÉMAKÖR: Aktuelle Themen 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 használja a célnyelvet életkorának és nyelvi szintjének megfelelő aktuális témákban és a 
hozzájuk tartozó szituációkban; 

 megért és használ szavakat, szókapcsolatokat a célnyelvi, az életkorának és érdeklődésének 
megfelelő hazai és nemzetközi legfőbb hírekkel, eseményekkel kapcsolatban; 



 megérti és tájékozódásra használja a célnyelvi, életkorának és érdeklődésének megfelelő 
hazai és nemzetközi legfőbb hírek, események lényegét. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 Életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírekre és 

eseményekre vonatkozó alapvető szókincs megértése és használata célnyelven 
 Életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírek és események 

értelmezése és tájékozódásra való alkalmazása célnyelven 
 

TÉMAKÖR: Unterhaltung 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 12 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 hallgat az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket elektronikus, digitális 
csatornákon, tanórán kívül is, szórakozásra vagy ismeretszerzésre; 

 kiemel, kiszűr konkrét információkat a nyelvi szintjének megfelelő, élőszóban vagy digitális 
felületen elhangzó szövegből, és azokat összekapcsolja más iskolai vagy iskolán kívül szerzett 
ismereteivel; 

 értelmez egyszerű szórakoztató és ismeretterjesztő kisfilmeket; 
 értelmezi az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi szituációkhoz kapcsolódó, 

írott szövegekben megjelenő információkat; 
 összetett írott instrukciókat értelmez; 
 érdeklődése erősödik a célnyelvi irodalmi alkotások iránt; 
 rövid szövegek írását igénylő kreatív munkát hoz létre önállóan; 
 üzeneteket ír; 
 a nyomtatott vagy digitális alapú írott szöveget felhasználja szórakozásra és ismeretszerzésre; 
 a tanórán kívüli játékos nyelvtanulási lehetőségeket felismeri és azokat használja; 
 találkozik életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmakkal; 
 felhasználja a célnyelvet szórakozásra és játékos nyelvtanulásra. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmak megismerése 

(irodalom, film, társasjáték)  
 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő német nyelvű szövegek felhasználása szórakozás és 

játékos nyelvtanulás céljára 

TÉMAKÖR: Wissenserwerb, Wissensvermittlung 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 egyénileg vagy társaival együttműködve, szóban, részben szóban vagy írásban projektmunkát, 
kiselőadást készít, s ezeket IKT-eszközök segítségével is meg tudja valósítani; 

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy kooperatív 
munkaformákban; 



 hallgat az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket elektronikus, digitális 
csatornákon, tanórán kívül is, szórakozásra vagy ismeretszerzésre; 

 a nyomtatott vagy digitális alapú írott szöveget felhasználja szórakozásra és ismeretszerzésre, 
 rövid, egyszerű, ismert nyelvi eszközökből álló kiselőadást tart változatos feladatok kapcsán, 

hagyományos vagy digitális alapú vizuális eszközök támogatásával; 
 néhány szóból vagy mondatból álló jegyzetet készít írott szöveg alapján; 
 a tanórán kívüli, akár játékos nyelvtanulási lehetőségeket felismeri és törekszik azokat 

kihasználni; 
 találkozik életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi ismeretterjesztő tartalmakkal; 
 felhasználja a célnyelvet ismeretszerzésre; 
 felhasználja a célnyelvet tudásmegosztásra. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 Információ megosztása az ismert nyelvi eszközökkel német nyelven 
 A tanult témákhoz kapcsolódó releváns német nyelvű információ megszerzése, tudatos 

felhasználása 

 
 


