
KÜLÖNBÖZETI VIZSGA – NÉMET NYELV TÉMAKÖRÖK (9. ÉVFOLYAM) 

 

Témakörök neve 

Themen und Situationen im persönlichen Bereich: 

Verwandtschaftsbeziehungen, Lebensstil 

Themen und Situationen im Bereich der Umgebung und Umwelt 

Themen und Situationen im Bereich des Klassenraums 

Reisen und Urlaub, Tourismus 

 

TÉMAKÖR: Themen und Situationen im persönlichen Bereich: 

Verwandtschaftsbeziehungen, Lebensstil 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A tanuló: 

 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 adott tématartományban; 

 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, Freunde 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: unmittelbare 

Umgebung, Zuhause 

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Teile des 

Hauses/der Wohnung, Einrichtung, Kleider 

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Feste, 

Familienfeiern 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Hobbys, 

Mahlzeiten, Kleidungsstücke 

 A témakörre jellemző alapvető fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 2-3 

főbb ünnephez (pl. Weihnachten, Ostern, Geburtstag) kapcsolódó alapszintű kifejezés, 

állandósult szókapcsolat ismerete 

 Személyes környezethez tartozó egyszerű információk átadása egyszerű nyelvi elemekkel 

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók használata 

 Alapvető érzések begyakorolt állandósult nyelvi fordulatok segítségével történő átadása 

TÉMAKÖR: Themen und Situationen im Bereich der Umgebung und Umwelt 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A tanuló: 

 rövid, egyszerű, összefüggő szövegeket ír a tanult nyelvi szerkezetek felhasználásával az 

ismert szövegtípusokban, az adott tématartományban; 

 értelmez életkorának megfelelő nyelvi helyzeteket hallott szöveg alapján; 

 az életkorának megfelelő mindennapi helyzetekben a tanult nyelvi eszközökkel 

megfogalmazott kérdéseket tesz fel és válaszol a hozzá intézett kérdésekre; 

 üzeneteket ír; 

 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: Tiere, 

Pflanzen 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Natur 

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Naturkatastrophen 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Umweltschutz, Tierschutz, Haustiere halten 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Naturphänomene, Wetter 

 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 Klassenraums  

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A tanuló: 

 megérti a szintjének megfelelő, nonverbális vagy vizuális eszközökkel támogatott 

célnyelvi óravezetést és utasításokat, kérdéseket; 

 felkészülést követően röviden, összefüggően beszél az ajánlott adott tématartományhoz 

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 tevékenység 

céljainak megfelelően alkalmazza. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Angestellte 

in der Schule, Mitschüler 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Schule 

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Mittel des 

Lernens in und außerhalb der Schule 

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Schulunterricht, Nachmittagsprogramme, Feste in der Schule, Schultraditionen, 

Ereignisse, Programme und Möglichkeiten des Sprachenlernens/der Sprachverwendung 

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: Schulfächer, 

Wissen, Ziele mit dem Sprachenlernen, Sprachkönnen und Sprachkenntnisse 

 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: Reisen und Urlaub, Tourismus 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A tanuló: 

 értelmez életkorának megfelelő nyelvi helyzeteket hallott szöveg alapján; 

 az életkorának megfelelő mindennapi helyzetekben a tanult nyelvi eszközökkel 

megfogalmazott kérdéseket tesz fel és válaszol a hozzá intézett kérdésekre; 



 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy 

kooperatív munkaformában. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Touristen 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Reiseziele, 

Sehenswürdigkeiten 

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Denkmäler, 

Reisedokumente, Verkehrsmittel 

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Feste und 

Feiertage in Ungarn und im Ausland 

 Az utazás és turizmus tématartományhoz tartozó egyszerű információk átadása 

 Interakció az utazás és turizmus tématartományban  


