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ANGOL NYELV
9. évfolyam
Személyes vonatkozások, család
A tanuló személye – bemutatkozás.
Családi kapcsolatok.
A családi élet mindennapjai, otthoni teendők.
Ember és társadalom
Emberek külső jellemzése.
Baráti kör.
Ünnepek, családi ünnepek.
Öltözködés.
Társadalmi szokások nálunk és a célnyelvi országokban.
Környezetünk.
Az otthon, a lakóhely és környéke (a lakószoba, a lakás, a ház bemutatása).
Az iskola
Tantárgyak, órarend, érdeklődési kör.
Iskolai hagyományok a célnyelvi országokban.
A munka világa
Szakmák és jellemzőik
Életmód
Napirend, időbeosztás.
Az egészséges életmód.
Étkezési szokások a családban.
Szabadidő, művelődés, szórakozás
Szabadidős elfoglaltságok, hobbik.
Sportolás, kedvenc sport, iskolai sport, extrém sportok.
Utazás, turizmus
Turisztikai célpontok.
Nyelvtan
expressing time, days and dates
imperatives
Present Simple tense
plural nouns, possessive ’s
adverbs of frequency
there is/are
some/any
Present Continuous tense
can and adverbs
have to
countable and uncountable nouns
should/shouldn’t
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10. évfolyam
Személyes vonatkozások, család
A tanuló személye, életének fontos állomásai.
Családi élet, családi kapcsolatok.
Ember és társadalom
Emberek belső jellemzése.
Baráti kör.
Konfliktusok és kezelésük.
Társadalmi szokások nálunk és a célnyelvi országokban
Környezetünk
Az otthon, a lakóhely és környéke (a lakószoba, a lakás, a ház bemutatása).
Növények és állatok a környezetünkben.
Időjárás, éghajlat.
Az iskola
Szakmai tárgyak, érdeklődési kör, tanulmányi munka.
Az ismeretszerzés különböző módjai.
A nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe.
Gap year.
A munka világa
Diákmunka, nyári munkavállalás.
Életmód
Gyakori betegségek, sérülések.
Életmód nálunk és a célnyelvi országokban.
Szabadidő, művelődés, szórakozás
Szabadidős elfoglaltságok, hobbik.
Színház, mozi, koncert, kiállítás stb.
Olvasás, videó, számítógép, Internet.
Utazás, turizmus
A közlekedés eszközei, lehetőségei, a tömegközlekedés, a kerékpáros közlekedés.
Utazási előkészületek, egy utazás megtervezése, megszervezése.
Email és blogbejegyzés: beszámoló a nyaralásról, tapasztalat, élmény megosztása.
Tudomány és technika
Népszerű tudományok, ismeretterjesztés, szaktudományok.
A technikai eszközök szerepe a mindennapi életben.
Az Internet szerepe a magánéletben és a tanulásban.
Gazdaság és pénzügyek
A pénz szerepe a mindennapokban.
Nyelvtan
Past Simple tense
comparative adjectives
comparative sentences
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superlative adjectives
will
going to,
Present Perfect tense
can for permission
prepositions
prepositional phrases

11. évfolyam
Család, társas kapcsolatok
Barátok, szerelem.
Öltözködés, ruhavásárlás.
Divat.
Munka és pénz
Napi tevékenységek a munkahelyen.
Az egyes munkafajták jellemzői, munkahelyi juttatások, az ideális munka, diákmunka.
Álláskeresés.
Apróhirdetések, munkaközvetítő irodák, önéletrajz, állásinterjú.
Pénzügyek a családban.
A családi kassza kezelése, számlák, takarékoskodás.
Banki szolgáltatások.
Kommunikáció levélben, telefonon, Interneten
A baráti levél és a hivatalos levél meghívás, meghívás elfogadása, információkérés.
Különbségek, legjellemzőbb kifejezések.
Telefonálás.
A mobiltelefon előnyei és hátrányai, valamint egyéb funkciói.
Internet.
Email és blogbejegyzés írása.
Életmód
Az orvosnál.
A leggyakoribb betegségek és tünetek, az orvosi vizsgálat, gyógymód és gyógyszerszedés.
Az egészség megőrzése.
Egészséges étrend.
Sport, kirándulás.
Káros szenvedélyek.
Szabadidős tevékenységek
Sport.
Sportolás sportklubban.
Iskolai sport.
Mozi, színház.
Helyi lehetőségek, személyes szokások.
Olvasás, zene.
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Koncert, hangszerek.
Egyéb hobbik.
Ismerkedés az Interneten – veszélyek.
Számítógépes játékok.
Utazás
Utazás helyben.
Közlekedési eszközök előnyei és hátrányai, személyes szokások.
Utazás hosszabb távolságra.
Közlekedési eszközök előnyei és hátrányai, személyes szokások, nyaralás.
Tájékozódás, útbaigazítás.
Nyelvtan:
Present Perfect Continuous
Passive Voice
Past Perfect tense
should, can/could
be able to, must, have to, need, may, might, used to
linking words
Zero Conditional
Conditional 1
Conditional 2

12. évfolyam
Személyiség
Pozitív és negatív tulajdonságok.
Személyleírás.
Tárgyak és képek leírása.
Karrier
Munka és hivatás.
Az egyes munkafajták összehasonlítása, értékelése.
Életút, életrajz.
Ismert személyek életrajzának megismerése, összefoglalása.
A pályaválasztás: lehetőségek és nehézségek.
Pénzügyek és média
Pénzügyi szolgáltatások a bankban és a postán.
Újságok és Internet, televízió, reklámok.
A reklámok jellemzőik és hatásuk a vásárlóra.
Tágabb környezetünk
Élővilág és állatok.
A természeti környezet jellemzői, állatkertek és szafari parkok összehasonlítása, otthoni
kedvencek.
Környezeti katasztrófák: fajtái és következményei.
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Környezetvédelem: közösségi és egyéni teendők.
Tudományos-technikai fejlődés
Új technikai találmányok.
Űrutazás.
Élet a jövőben.
Vélemény kifejezése szóban és írásban
Érvelés.
Vélemény alátámasztása érvekkel valamilyen állítás ellen vagy mellett.
Tervek, szándékok kifejezése, közösségi és személyes tervek megfogalmazása.
Javaslatok kifejezése, adott probléma megoldására irányuló javaslatok tétele.
Írásbeli kommunikáció: email, blogbejegyzés, hivatalos levél: panaszlevél, állásra való
jelentkezés.
Nyelvtan
Conditional 3
Future Perfect tense
Have something done
I wish
Reported Speech
Relative pronouns, defining and non-defining relative clauses

9. D Informatikai szakmai angol nyelv
The computer
Parts of the PC
Hardware
Peripheral and Software
Notebooks
Comparing memory and speed of the PC and the notebook
The desktop
Using icons
The control panel
The drives
Using a word processor
Word processing tools
Commands
Functions
Cheking spelling
Saving documents
Word processing for and against
Advantages and disadvantages of word processing vs handwriting and typing
Removing images
6

Inserting
Viewing
Storing data
Computer directories
Organizing personal files
Where you can store data
Creating a folder
Minimizing
Maximizing
Restoring
Saving files
Saving existing and new files
Naming files
Defaults
The Internet
Cyberspace
Interactive games
HTTP
Transferring
Navigation
Research on the Internet
European Economic Union
Upper case letters
Storing and retrieving data
E-mail. telephones and the post
Sending pictures, images
Handling unwanted communication
Mobile phones
Display screen
Faceplate
Scroll keys
Writing e-mails
Adding attachments
Formal and informal e-mails
E-mail addresses and servers
7

Simple Mail Transfer Protocol
Post Office Protocol
Sending files over the Internet
E-post express
Mega mail

10. D Informatikai szakmai angol nyelv
Viewing and downloading files
Viewing websites
Downloading programs
Downloading e-mail attachments
Music on the Internet
Central Location
Peer to peer
Desktop publishing (DTP)
DTP programs
Shapes
Rotating tools
Image editing
Special effects
Cross-platform
Clip art
Sources
Image sources
Reviewing websites
Web page annoyances
Designing websites
Internet quiz
Web-authoring problems
Hyperlinks
Multimedia
Educational entertainment
Business and industry
E-commerce
Shopping online
8

E-tail stores
Chatrooms
Random selection
Good way of practising English
Communities
Membership
Netiquette
Customs
Unsolicited e-mail
Golden Rules
Computer programming
Algorithmic flow chart
Binary sytem
Videoconferencing
Web camera
VC software
Integrated Service Digital Network
Men, women and IT
Comparing the two genders
Designing charts
Illustrating
Careers in IT
Flexible working hours
High salary
Security
Good benefits

1/13 CCI - Informatikai szakmai angol nyelv
The computer
Parts of the PC
Hardware
Peripheral and Software
Notebooks
Comparing memory and speed of the PC and the notebook
The desktop
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Using icons
The control panel
The drives
Using a word processor
Word processing tools
Commands
Functions
Cheking spelling
Saving documents
Word processing for and against
Advantages and disadvantages of word processing vs handwriting and typing
Removing images
Inserting
Viewing
Storing data
Computer directories
Organizing personal files
Where you can store data
Creating a folder
Minimizing
Maximizing
Restoring
Saving files
Saving existing and new files
Naming files
Defaults
The Internet
Cyberspace
Interactive games
HTTP
Transferring
Navigation
Research on the Internet
European Economic Union
Upper case letters
Storing and retrieving data
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E-mail. telephones and the post
Sending pictures, images
Handling unwanted communication
Mobile phones
Display screen
Faceplate
Scroll keys
Writing e-mails
Adding attachments
Formal and informal e-mails
E-mail addresses and servers
Simple Mail Transfer Protocol
Post Office Protocol
Sending files over the Internet
E-post express
Mega mail
Viewing and downloading files
Viewing websites
Downloading programs
Downloading e-mail attachments
Music on the Internet
Central Location
Peer to peer
Desktop publishing (DTP)
DTP programs
Shapes
Rotating tools
Image editing
Special effects
Cross-platform
Clip art
Sources
Image sources
Reviewing websites
Web page annoyances
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Designing websites
Internet quiz
Web-authoring problems
Hyperlinks
Multimedia
Educational entertainment
Business and industry
E-commerce
Shopping online
E-tail stores
Chatrooms
Random selection
Good way of practising English
Communities
Membership
Netiquette
Customs
Unsolicited e-mail
Golden Rules
Computer programming
Algorithmic flow chart
Binary sytem
Videoconferencing
Web camera
VC software
Integrated Service Digital Network
Men, women and IT
Comparing the two genders
Designing charts
Illustrating
Careers in IT
Flexible working hours
High salary
Security
Good benefits
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KK 12 –Esti, angol nyelv
Személyes vonatkozások, család
A tanuló személye – bemutatkozás.
Családi kapcsolatok.
A tanuló életének fontos állomásai.
A családi élet mindennapjai, otthoni teendők.
Ember és társadalom
Emberek külső, belső jellemzése.
Baráti kör.
Konfliktusok és kezelésük.
Ünnepek, családi ünnepek.
Öltözködés.
Társadalmi szokások nálunk és a célnyelvi országokban.
Környezetünk
Az otthon, a lakóhely és környéke (a lakószoba, a lakás, a ház bemutatása).
Az iskola
Tantárgyak, órarend, érdeklődési kör, tanulmányi munka.
Iskolai hagyományok a célnyelvi országokban.
Az ismeretszerzés különböző módjai.
A nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe.
Gap year.
A munka világa
Diákmunka, nyári munkavállalás.
Szakmák és jellemzőik.
Életmód
Napirend, időbeosztás.
Az egészséges életmód.
Étkezési szokások a családban.
Gyakori betegségek, sérülések.
Életmód nálunk és a célnyelvi országokban.
Szabadidő, művelődés, szórakozás
Szabadidős elfoglaltságok, hobbik.
Sportolás, kedvenc sport, iskolai sport, extrém sportok.
Színház, mozi, koncert, kiállítás stb.
Olvasás, videó, számítógép, Internet.
Utazás, turizmus
Turisztikai célpontok.
A közlekedés eszközöi, lehetőségei, a tömegközlekedés, a kerékpáros közlekedés.
Utazási előkészületek, egy utazás megtervezése, megszervezése.
Email és blogbejegyzés: beszámoló a nyaralásról, tapasztalat, élmény megosztása
Környezetünk
Az otthon, a lakóhely és környéke (a lakószoba, a lakás, a ház bemutatása).
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Növények és állatok a környezetünkben.
Időjárás, éghajlat.
Tudomány és technika
Népszerű tudományok, ismeretterjesztés, szaktudományok.
A technikai eszközök szerepe a mindennapi életben.
Az internet szerepe a magánéletben, a tanulásban.
Gazdaság és pénzügyek
A pénz szerepe a mindennapokban.
Nyelvtan
expressing time, days and dates
imperatives
Present Simple tense
plural nouns, possessive ’s
adverbs of frequency
there is/are
some/any
Present Continuous tense
can and adverbs
have to
countable and uncountable nouns
should/shouldn’t
Past Simple tense
comparative adjectives
comparative sentences
superlative adjectives
will
going to
Present Perfect tense
can for permission
prepositions
prepositional phrases

KK 13, Esti – angol nyelv
Család, társas kapcsolatok
Barátok, szerelem.
Öltözködés, ruhavásárlás.
Divat.
Személyiség
Pozitív és negatív tulajdonságok.
Személyleírás.
Tárgyak és képek leírása.
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Munka és pénz
Életút, életrajz.
A pályaválasztás.
Álláskeresés (apróhirdetések, munkaközvetítő irodák, önéletrajz, állásinterjú).
Napi tevékenységek a munkahelyen.
Az egyes munkafajták jellemzői, munkahelyi juttatások, az ideális munka, diákmunka.
Munka és hivatás.
Pénzügyek a családban.
A családi kassza kezelése, számlák, takarékoskodás.
Banki szolgáltatások.
Pénzügyi szolgáltatások a postán.
Kommunikáció levélben, telefonon, Interneten
A baráti levél és a hivatalos levél.
Telefonálás.
A mobiltelefon előnyei és hátrányai, valamint egyéb funkciói.
Internet.
Email és blogbejegyzés írása, meghívás, meghívás elfogadása.
Életmód
Az orvosnál.
A leggyakoribb betegségek és tünetek, az orvosi vizsgálat, gyógymód és gyógyszerszedés.
Az egészség megőrzése, egészséges életmód, sport.
Egészséges étrend.
Káros szenvedélyek.
Szabadidős tevékenységek
Sport, kirándulás.
Mozi, színház.
Olvasás, zene.
Koncert, hangszerek.
Egyéb hobbik.
Ismerkedés az Interneten – veszélyek.
Számítógépes játék.
Utazás
Utazás helyben.
Közlekedési eszközök előnyei és hátrányai, személyes szokások.
Utazás hosszabb távolságra.
Közlekedési eszközök előnyei és hátrányai, személyes szokások, nyaralás.
Tájékozódás, útbaigazítás.
Média
Újságok és Internet.
Reklámok.
Televízió.
Tágabb környezetünk
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Élővilág és állatok.
A természeti környezet jellemzői, állatkertek, otthoni kedvencek.
Környezeti katasztrófák.
Környezetvédelem.
Tudományos-technikai fejlődés
Új technikai találmányok.
Űrutazás.
Élet a jövőben.
Vélemény kifejezése szóban és írásban
Érvelés.
Vélemény alátámasztása érvekkel valamilyen állítás ellen vagy mellett.
Tervek: közösségi és személyes tervek megfogalmazása.
Javaslatok: adott probléma megoldására irányuló javaslatok tétele.
Írásbeli kommunikáció: email, blogbejegyzés, panaszlevél, állásra való jelentkezés.
Nyelvtan
Present Perfect Continuous
Passive Voice
Past Perfect tense
should, can/could
be able to, must, have to, need, may, might, used to
linking words
Zero Conditional
Conditional 1
Conditional 2
Conditional 3
Future Perfect tense
Have something done
I wish
Reported Speech
Relative pronouns, defining and non-defining relative clauses

Angol nyelv - 1/ 9 G
Témakörök
Meeting people
Introducing myself
Family and friends
Free-time activities
Hobbies
Sports
Nyelvtan
possessive and pronouns
have got
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Present Simple tense
adverbs of frequency

Angol nyelv - 2/10 G
Témakörök
School subjects
Parts of a house
Special occasions
Clothes
Describing people
Healthy living
Food and drink
Cooking
Nyelvtan:
there is/there are
some/any
Present Continuous tense
countable and uncountable nouns

Angol nyelv - 3/11 G
Témakörök
Going places: Places in a town
Countries, nationalities
Geographical places
Measurements
Biographies
Jobs and work
Transport
Nyelvtan:
Past Simple: be and can
Past Simple tense
Comparative adjectives
going to
Present Perfect tense

Foglalkoztatás I.
3/11. g osztály – angol nyelv
Témakörök:
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1. Személyes vonatkozások:
Személyes bemutatkozás szakmai vonatkozásokkal is szóban (párbeszédalkotással) és
írásban.
2. A munka világa:
A munka világával kapcsolatos szavak, kifejezések, foglalkozások, munkahelyek, munkára
jelentkezés, önéletrajz írása.
3. Napi tevékenységek:
Napi tevékenységekkel, aktivitásokkal kapcsolatos szavak, kifejezések, párbeszéd a
napirendről, hobbi, szabadidő eltöltése.
4. Utazás, étkezés, szállás:
Utazással kapcsolatos szavak, kifejezések, utazás külföldre, utazás különféle járműveken,
jegyvásárlás, utazással, étel- és szállásrendeléssel kapcsolatos szituációk.
5. Szakmai szókincs:
Közvetlen szakmára vonatkozó gyakran használt egyszerű szavak, szókapcsolatok, a
munkakör alapkifejezései, szakmai párbeszédben elhangzó idegen nyelven feltett egyszerű
kérdések megértése, illetve azokra való reagálás egyszerű mondatokban.
Nyelvtan:
A kijelentő és kérdő mondat szórendje
Igeidők (jelen, múlt, jövő)
Tagadás
Jelen idejű feltételes mód
Segédigék

FOGLALKOZTATÁS I. angol nyelv –

5/13 CCI, 5/13 GTA, 5/13 GTB, 2/14 CCI, 2/14 MT, 2/14 GT
Nyelvtani rendszerezés – az alábbi jelenségek használata szövegekben és szóban:
Igeidők (jelen, múlt, jövő)
Feltételes mód, módbeli segédigék
Szórend, kérdésfeltevés, elöljárószavak, kötőszavak
18

Nyelvi készségek – beszéd, olvasás, hallás utáni értés az alábbi témákban:
Napi tevékenységek
Lakás, ház
Utazás
Étkezés
Technika, kommunikáció
Munkavállalói szókincs ismerete, alkalmazása:
Bemutatkozás személyes és szakmai vonatkozással.
Alapadatokat tartalmazó formanyomtatványok kitöltése.
Szakmai önéletrajz és motivációs levél írása.
Állásinterjún való részvétel (kérdések megértése és válaszadás értelmező, összetett
mondatokban).
Munkakörülményekről, karrierlehetőségekről való tájékozódás.
Közvetlen szakmára vonatkozó gyakran használt egyszerű szavak, szókapcsolatok.
A munkakör alapkifejezései.
Munkaszerződések kifejezéseinek fordítása.
Munkával, szabadidővel kapcsolatos kifejezések.
Álláskeresés.
Munkavállalás Magyarországon és külföldön.
Munkakörülmények.
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Német nyelv
9. évfolyam
1. Első kapcsolatok:
Kommunikáció: köszönés, elköszönés, bemutatkozás
Nyelvtan: személyes névmás, gyenge igék ragozása, sein ige ragozása, a kijelentő mondat
szórendje, a kérdő mondat, a wo kérdőnévmás
2. Ember és társadalom:
Ismert és ismeretlen emberek, nyelvek, országok
Kommunikáció: információkérés és bemutatás, tájékoztatás saját és mások érdeklődési köréről,
országok és lakosaik elnevezése
Nyelvtan: erős igék ragozása, az általános alany „man”, a wer, was, woher kérdőnévmás, az aus
elöljárószó
3. Az iskola:
Iskola, osztály, iskolai élettel kapcsolatos tevékenységek, órarend, tantárgyak, kedvenc tantárgy
Kommunikáció: saját iskola bemutatása, információkérés és válasz, tetszés, nem tetszés
kifejezése
Nyelvtan: a birtokos névmás alanyeset, foglalkozásnevek, tagadás nicht szóval, a 20-nál nagyobb
tőszámnevek
4. Család, személyes vonatkozások:
Családi kapcsolatok, családtagok, testvérek, háziállatok
Kommunikáció: családtagok megnevezése és bemutatása, háziállatok bemutatása, iskolai
kérdőív előkészítése, kitöltése
Nyelvtan: a haben ige ragozása, tagadás a kein szóval, a birtoklás kifejezése: a von elöljárószó, a
főnevek többes száma
5. A lakás, a környezetünk:
A lakóhely, háztartási eszközök, lakáshirdetések
Kommunikáció: a környezetünk, az otthon, a lakás, a ház, saját szoba bemutatása, vélemény
kifejezés a lakásról, házról, információszerzés hirdetésből lakásról, házról
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Nyelvtan: a gefallen ige, a határozott névelő: alanyeset, a wie geht’s? szerkezet
6. Étkezés:
Élelmiszerek, ételek neve, kedvenc étel, étkezési szokások, étkezés éttermekben,
gyorséttermekben
Kommunikáció: rendelés étteremben, véleménykifejezés ételekről, mit szeret enni az ember és
mit nem
Nyelvtan: módbeli segédigék: mögen, a névelők: alanyeset és tárgyeset, tagadás a kein,- nicht,nichts szavakkal, az összetett főnevek
7. Tájékozódás:
Utazás, turizmus, egy város különböző helyeinek és intézményeinek neve, városi intézmények és
műemlékek elhelyezkedése, a közlekedés eszközei, lehetőségei
Kommunikáció: tájékozódás az utcán, hogyan kell útbaigazítást kérni és adni, valamint
segítségkérés és arra reagálás
Nyelvtan: a wissen ige ragozása, az in, an, vor, neben elöljárószók+ részes eset, az es gibt
szerekezet, a zu és mit elöljárószók, az über és durch elöljárószók

10. évfolyam
1. Üzletek, helyiségek, találkozóhelyek:
Vásárlás, vásárlási szokások, szolgáltatások, szabadidő, művelődés, szórakozás
Kommunikáció: vásárlás áruházban, üzletben ajánlat tevés, ajánlat elfogadása, elutasítása,
meghívás és arra reagálás
Nyelvtan: az in elöljárószó részes esettel és tárgyesettel, a zu+ főnévi igenév szerkezet, a
visszaható igék, módbeli segédigék: können
2. Napirend:
A pontos idő és a napszakok meghatározása, a mindennapi élettel kapcsolatos tevékenységek
Kommunikáció: időbeosztás, napirend ismertetése, tipikus és nem tipikus napirendek, interjú
előkészítése és lefolytatása
Nyelvtan: az elváló és nem elváló igék, az elváló igék a mondatban, időhatározók, zu Hause vagy
nach Hause
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3. Ember és társadalom:
Barátságok, baráti kör, a másik ember külső és belső jellemzője
Kommunikáció: hobbi, saját és mások jövőbeni tervei, másokról vélemény kifejezése, interjú
előkészítése és lefolytatása
Nyelvtan: a geben ige ragozása, a birtokos névmás alany,- tárgy,- és részes esete, a személyes
névmás ragozása, a mondatrészek sorrendje a mondatban, a birtokviszony kifejezése: a
személynevek
4. Életmód, egészség:
Az egészséges életmód, testmozgás szerepe, a szabadidő, sportolás, kedvenc sport
Kommunikáció: problémák, nehézségek, sajnálat kifejezése, fogyatékkal élők problémái,
segítség kérése, megadása, tagadása
Nyelvtan: a módbeli segédigék jelentése, a módbeli segédigék a mondatban, alárendelő
összetett mondatok
5. Fontos és nem fontos események:
Kommunikáció: különböző események, a saját élet eseményei, az események időpontokhoz
rendelése, más személyek életének bemutatása
Nyelvtan: a múlt idő: Perfekt, a haben vagy sein segédigék, a múlt idő: Prӓteritum, időhatározók

11. évfolyam
1. Életmód:
Testrészek, testápolás, egészség – gyakori betegségek, panaszok, sérülések, függőségek,
betegségmegelőzés
Kommunikáció: érdeklődés hogylét iránt, arra reagálás, javaslat és arra reagálás,
információkérés és válasz
Nyelvtan: módbeli segédigék (sollen), visszaható névmás, felszólító mód, időhatározók seit
elöljárószóval
2. Baleset, gyógykezelés:
Kommunikáció: dolgok, események leírása
Nyelvtan: tárgy- vagy részes esetet vonzó elöljárószók, irányulást és helyzetet kifejező igék
3. Utazás, turizmus:

22

a közlekedés eszközei, tömegközlekedés, nyaralás, utazási előkészületek, egy utazás
megszervezése, turisztikai célpontok, környezetünk: időjárás
Kommunikáció: véleménykérés, véleménynyilvánítás, tudás-nem tudás, bizonyosságbizonytalanság
Nyelvtan: földrajzi helyek és nevek, alárendelő összetett mondatok (dass, wenn)
4. Ember és társadalom:
emberek külső és belső jellemzése, hasonlóság és különbség az emberek között, öltözködés,
divat
Kommunikáció: véleménykérés, véleménynyilvánítás
Nyelvtan: melléknévfokozás, hasonlító szerkezet, melléknévragozás (alany- és tárgyeset)
5. A munka világa:
különféle szakmák, foglalkozások, munkakeresés, munkavállalás, önéletrajz
Kommunikáció: információkérés, indoklás, véleménykérés, véleménynyilvánítás
Nyelvtan: birtokos eset, gyenge ragozású főnevek, elöljárószók birtokos esettel, célhatározói
mellékmondat
6. Fontos események:
magánéleti - iskolai, társadalmi, tudományos, szabadidős elfoglaltságok, hobbik
Kommunikáció: dolgok, események leírása, emlékezés
Nyelvtan: egyszerű múltidő, régmúlt, időhatározói mellékmondatok (als, wenn, nachdem, bevor,
wӓhrend)
7. Tudomány és technika:
jövőkép (egyéni és az emberiségre vonatkozóan), tudományos felfedezések, személyes tervek
Kommunikáció: véleménykérés, véleménynyilvánítás, információkérés, visszakérdezés,
ismétléskérés
Nyelvtan: jövő idő, közvetett kérdés, megengedő mellékmondat (obwohl, trotzdem)
8. Partnerkapcsolat:
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másik ember jellemzése, kapcsolatteremtés, kapcsolatok
Kommunikáció: feltételezés, helyeslés, ellenvetés, információkérés
Nyelvtan: melléknévragozás (birtokos- és részes eset)

12. évfolyam
1. Ember és társadalom, család:
családi élet, női és férfi szerepek, érzelmek kifejezése
Kommunikáció: véleménynyilvánítás, egyetértés-egyet nem értés, bizonytalanság
Nyelvtan: feltételes mód jelen idő, vonatkozó mellékmondat
2. Személyes vonatkozások, család:
család (ma és régen, saját), házimunka, ünnepek
Kommunikáció: egyetértés, kívánság, óhaj
Nyelvtan: feltételes mód múlt idő
3. Programok, események, emlékek:
utazás, turizmus – gazdaság: vásárlás, szolgáltatások
Kommunikáció: dolgok, események leírása
Nyelvtan: szenvedő szerkezet, melléknévi igenév
Érettségi témakörök: (önálló témakifejtés)
1. Ich stelle mich und meine Familie vor
2. Tagesablauf an den Wochentagen
3. Unsere Wohnung
4. Meine Schule
5. Freizeit und Hobby
6. Meine Essgewohnheiten
7. Miskolc
8. Verkehr
9. Wetter, Jahreszeiten
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10. Im Restaurant
11. Lebenslauf
12. Das Zimmer, wo ich wohne
13. Dienstleistungen
14. Einkauf
15. Gesunde Lebensweise
16. Klasse
17. Zukunftsplӓne
18. Wochenende, Familienprogramme
19. Urlaub
20. Reise

KK 12
1. Első kapcsolatok:
Kommunikáció: köszönés, elköszönés, bemutatkozás
Nyelvtan: személyes névmás, gyenge igék ragozása, sein ige ragozása, a kijelentő mondat
szórendje, a kérdő mondat , a wo kérdőnévmás
2. Ember és társadalom:
Ismert és ismeretlen emberek, nyelvek, országok
Kommunikáció: információkérés és bemutatás, tájékoztatás saját és mások érdeklődési köréről,
országok és lakosaik elnevezése
Nyelvtan: erős igék ragozása, az általános alany „man”, a wer, was, woher kérdőnévmás, az aus
elöljárószó
3. Az iskola:
Iskola, osztály, iskolai élettel kapcsolatos tevékenységek, órarend, tantárgyak, kedvenc tantárgy
Kommunikáció: saját iskola bemutatása, információkérés és válasz, tetszés, nem tetszés
kifejezése
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Nyelvtan: a birtokos névmás alanyeset, foglalkozásnevek, tagadás nicht szóval, a 20-nál nagyobb
tőszámnevek
4. Család, személyes vonatkozások:
Családi kapcsolatok, családtagok, testvérek, háziállatok
Kommunikáció: családtagok megnevezése és bemutatása, háziállatok bemutatása, iskolai
kérdőív előkészítése, kitöltése
Nyelvtan: a haben ige ragozása, tagadás a kein szóval, a birtoklás kifejezése: a von elöljárószó, a
főnevek többes száma
5. A lakás, a környezetünk:
A lakóhely, háztartási eszközök, lakáshirdetések
Kommunikáció: a környezetünk, az otthon, a lakás, a ház, saját szoba bemutatása, vélemény
kifejezés a lakásról, házról, információszerzés hirdetésből lakásról, házról
Nyelvtan: a gefallen ige, a határozott névelő: alanyeset, a wie geht’s? szerkezet
6. Étkezés:
Élelmiszerek, ételek neve, kedvenc étel, étkezési szokások, étkezés éttermekben,
gyorséttermekben
Kommunikáció: rendelés étteremben, véleménykifejezés ételekről, mit szeret enni az ember és
mit nem
Nyelvtan: módbeli segédigék: mögen, a névelők: alanyeset és tárgyeset, tagadás a kein,- nicht,nichts szavakkal, az összetett főnevek
7. Tájékozódás:
Utazás, turizmus, egy város különböző helyeinek és intézményeinek neve, városi intézmények és
műemlékek elhelyezkedése, a közlekedés eszközei, lehetőségei
Kommunikáció: tájékozódás az utcán, hogyan kell útbaigazítást kérni és adni, valamint
segítségkérés és arra reagálás
Nyelvtan: a wissen ige ragozása, az in, an, vor, neben elöljárószók+ részes eset, az es gibt
szerekezet, a zu és mit elöljárószók, az über és durch elöljárószók
8. Üzletek, helyiségek, találkozóhelyek:
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Vásárlás, vásárlási szokások, szolgáltatások, szabadidő, művelődés, szórakozás
Kommunikáció: vásárlás áruházban, üzletben, ajánlat tevés, ajánlat elfogadása, elutasítása,
meghívás és arra reagálás
Nyelvtan: az in elöljárószó részes esettel és tárgyesettel , a zu + főnévi igenév szerkezet, a
visszaható igék, módbeli segédigék: können
9. Napirend:
A pontos idő és a napszakok meghatározása, a mindennapi élettel kapcsolatos tevékenységek
Kommunikáció: időbeosztás, napi rend ismertetése, tipikus és nem tipikus napirendek, interjú
előkészítése és lefolytatása
Nyelvtan: az elváló és nem elváló igék, az elváló igék a mondatban, időhatározók, zu Hause vagy
nach Hause
10. Ember és társadalom:
Barátságok, baráti kör, a másik ember külső és belső jellemzése
Kommunikáció: hobbi, saját és mások jövőbeni tervei, másokról vélemény kifejezése, interjú
előkészítése és lefolytatása
Nyelvtan: a geben ige ragozása, a birtokos névmás alany,- tárgy,- és részes esete, a részes eset, a
személyes névmás ragozása, a mondatrészek sorrendje a mondatban, a birtokviszony kifejezése:
személynevek
11. Életmód, egészség:
Az egészséges életmód, testmozgás szerepe, a szabadidő, sportolás, kedvenc sport
Kommunikáció: problémák, nehézségek, sajnálat kifejezése, fogyatékkal élők problémái,
segítség kérése, megadása, megtagadása
Nyelvtan: a módbeli segédigék jelentése, a módbeli segédigék a mondatban, alárendelő
összetett mondatok
12. Fontos és nem fontos események:
Kommunikáció: különböző események, a saját élet eseményei, az események időpontokhoz
rendelése, más személyek életének bemutatása
Nyelvtan: a múlt idő: Perfekt, a haben vagy sein segédigék, a múlt idő: Prӓteritum, időhatározók
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KK 13
1. Életmód:
testrészek, testápolás, egészség – gyakori betegségek, panaszok, sérülések, függőségek,
betegségmegelőzés
Kommunikáció: érdeklődés hogylét iránt, arra reagálás, javaslat és arra reagálás,
információkérés és válasz
Nyelvtan: módbeli segédigék (sollen), visszaható névmás, felszólító mód, időhatározók seit
elöljárószóval
2. Baleset, gyógykezelés:
Kommunikáció: dolgok, események leírása
Nyelvtan: tárgy- vagy részes esetet vonzó elöljárószók, irányulást és helyzetet kifejező igék
3. Utazás, turizmus:
a közlekedés eszközei, tömegközlekedés, nyaralás, utazási előkészületek, egy utazás
megszervezése, turisztikai célpontok, környezetünk: időjárás
Kommunikáció: véleménykérés, véleménynyilvánítás, tudás-nem tudás, bizonyosságbizonytalanság
Nyelvtan: földrajzi helyek és nevek, alárendelő összetett mondatok (dass, wenn)
4. Ember és társadalom:
emberek külső és belső jellemzése, hasonlóság és különbség az emberek között, öltözködés,
divat
Kommunikáció: véleménykérés, véleménynyilvánítás
Nyelvtan: melléknévfokozás, hasonlító szerkezet, melléknévragozás (alany- és tárgyeset)
5. A munka világa:
különféle szakmák, foglalkozások, munkakeresés, munkavállalás, önéletrajz
Kommunikáció: információkérés, indoklás, véleménykérés, véleménynyilvánítás
Nyelvtan: birtokos eset, gyenge ragozású főnevek, elöljárószók birtokos esettel, célhatározói
mellékmondat
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6. Fontos események:
magánéleti - iskolai, társadalmi, tudományos, szabadidős elfoglaltságok, hobbik
Kommunikáció: dolgok, események leírása, emlékezés
Nyelvtan: egyszerű múlt idő, régmúlt, időhatározói mellékmondatok (als, wenn, nachdem,
bevor, wӓhrend)
7. Tudomány és technika:
jövőkép (egyéni és az emberiségre vonatkozóan), tudományos felfedezések, személyes tervek
Kommunikáció: véleménykérés, véleménynyilvánítás, információkérés, visszakérdezés,
ismétléskérés
Nyelvtan: jövő idő, közvetett kérdés, megengedő mellékmondat (obwohl, trotzdem)
8. Partnerkapcsolat:
másik ember jellemzése, kapcsolatteremtés, kapcsolatok
Kommunikáció: feltételezés, helyeslés, ellenvetés, információkérés
Nyelvtan: melléknévragozás (birtokos- és részes eset)
9. Ember és társadalom, család:
családi élet, női és férfi szerepek, érzelmek kifejezése
Kommunikáció: véleménynyilvánítás, egyetértés-egyet nem értés, bizonytalanság
Nyelvtan: feltételes mód jelen idő, vonatkozó mellékmondat
10. Személyes vonatkozások, család:
család (ma és régen, saját), házimunka, ünnepek
Kommunikáció: egyetértés, kívánság, óhaj
Nyelvtan: feltételes mód múlt idő
11. Programok, események, emlékek:
utazás, turizmus – gazdaság: vásárlás, szolgáltatások
Kommunikáció: dolgok, események leírása
Nyelvtan: szenvedő szerkezet, melléknévi igenév
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Érettségi témakörök: (önálló témakifejtés)
21. Ich stelle mich und meine Familie vor
22. Tagesablauf an den Wochentagen
23. Unsere Wohnung
24. Meine Schule
25. Freizeit und Hobby
26. Meine Essgewohnheiten
27. Miskolc
28. Verkehr
29. Wetter, Jahreszeiten
30. Im Restaurant
31. Lebenslauf
32. Das Zimmer, wo ich wohne
33. Dienstleistungen
34. Einkauf
35. Gesunde Lebensweise
36. Klasse
37. Zukunftsplӓne
38. Wochenende, Familienprogramme
39. Urlaub
40. Reise

Foglalkoztatás I.
3/11. g osztály – német nyelv
Témakörök:
1. Személyes vonatkozások:
Személyes bemutatkozás szakmai vonatkozásokkal is szóban (párbeszédalkotással) és írásban.
2. A munka világa:

30

A munka világával kapcsolatos szavak, kifejezések, foglalkozások, munkahelyek, munkára
jelentkezés, önéletrajz írása.
3. Napi tevékenységek:
Napi tevékenységekkel, aktivitásokkal kapcsolatos szavak, kifejezések, párbeszéd a napirendről,
hobbi, szabadidő eltöltése.
4. Utazás, étkezés, szállás:
Utazással kapcsolatos szavak, kifejezések, utazás külföldre, utazás különféle járműveken,
jegyvásárlás, utazással, étel- és szállásrendeléssel kapcsolatos szituációk.
5. Szakmai szókincs:
Közvetlen szakmára vonatkozó gyakran használt egyszerű szavak, szókapcsolatok, a munkakör
alapkifejezései, szakmai párbeszédben elhangzó idegen nyelven feltett egyszerű kérdések
megértése, illetve azokra való reagálás egyszerű mondatokban.
Nyelvtan:
A kijelentő és kérdő mondat szórendje
Igeidők (jelen, múlt, jövő)
Tagadás
Jelen idejű feltételes mód
Segédigék

FOGLALKOZTATÁS I.
német nyelv érettségizetteknek
Nyelvtani rendszerezés – az alábbi jelenségek használata szövegekben és szóban:
Igeidők (jelen, múlt, jövő)
Feltételes mód, módbeli segédigék
Szórend, kérdésfeltevés, elöljárószavak, kötőszavak
Nyelvi készségek – beszéd, olvasás, hallás utáni értés az alábbi témákban:
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Napi tevékenységek
Lakás, ház
Utazás
Étkezés
Technika, kommunikáció
Munkavállalói szókincs ismerete, alkalmazása:
Bemutatkozás személyes és szakmai vonatkozással.
Alapadatokat tartalmazó formanyomtatványok kitöltése.
Szakmai önéletrajz és motivációs levél írása.
Állásinterjún való részvétel (kérdések megértése és válaszadás értelmező, összetett
mondatokban).
Munkakörülményekről, karrierlehetőségekről való tájékozódás.
Közvetlen szakmára vonatkozó gyakran használt egyszerű szavak, szókapcsolatok.
A munkakör alapkifejezései.
Munkaszerződések kifejezéseinek fordítása.
Munkával, szabadidővel kapcsolatos kifejezések.
Álláskeresés.
Munkavállalás Magyarországon és külföldön.
Munkakörülmények.
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