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IDEGEN NYELV 7-8. évfolyam  

Emelt szintű német 

Helyi tantervi órakeret:  

 Keret tantervi óraszám 

7-8. 
Helyi tantervi óraszám 

  évfolyam 

  

7.  

102 óra  

.  

  

8.  

102 óra  

204 óra 204+136 óra 
102+68 óra 102+68 óra 

A helyi tantervben az emelt szintű oktatásra tervezhető heti plusz két órát a tanulók képességeinek, 

nyelvi készségeinek fejlesztésére, az ismeretek rendszerezésére, ismétlésre, a tematikus egységek 

kibővítésére és rendszerezésére fordítjuk.   

A fejlesztés várható eredménye a 8. évfolyam végén az A2 szint.    

A helyi tanterv tartalma 

Helyi tantervünkben az egyes témakörökhöz tartozó óraszámok a mindenkori csoport 

adottságainak, készségeinek megfelelően differenciálásra kerülnek.  

  

7–8. évfolyam  

  

A 7. évfolyamon idegen nyelvet tanuló diákok A1 szintű nyelvtudással lépnek be a további 

nyelvtanulási folyamatba. Ez a Közös európai referenciakeret (KER) megfogalmazásában azt 

jelenti, hogy „alapszintű” és ezen belül „minimumszintű” nyelvismerettel rendelkeznek. Az 

előző fejlesztési szakaszokban, elsősorban osztálytermi keretek között, már számos olyan 

helyzetben kipróbálták magukat, amelyekben bizonyos feladatok megoldásához 

elengedhetetlenül szükségük volt a nyelvismeretre. Tisztában vannak azzal, hogy személyes 

boldogulásuk egyik fontos feltétele a használható nyelvtudás. Megismerkedtek különféle hallott 

és olvasott célnyelvi szövegekkel, fejlődött a beszédkészségük, és megtanulták, hogyan tudják 

az írást az idegen nyelv tanulásának szolgálatába állítani és egyszerű formában az önkifejezés 

eszközeként használni. A feldolgozott tartalmak révén bepillantottak egy idegen kultúrába, és 

lehetőségük nyílt azt összevetni a magyarral. A nyelvtanulás során kapott pozitív visszajelzések 

önbizalmat adtak nekik, és néhány alapvető nyelvtanulási stratégia elsajátításával megtették az 

első lépéseket az önálló nyelvtanulóvá válás útján.  

A 7–8. évfolyamon folytatódó nyelvoktatás legfontosabb célja a tanulók idegen nyelvi 

kommunikatív kompetenciájának fejlesztése. Ez továbbra is szoros kölcsönhatásban történik az 
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adott életkori szakaszra megfogalmazott nevelési célokkal, és más kulcskompetenciák 

fejlesztésével, elsősorban az anyanyelvi kommunikáció, a szociális kompetencia, valamint a 

hatékony, önálló tanulás területén. Egyre nagyobb szerepet kap a digitális kompetencia. A 

tanulás tartalmai révén további kapcsolódási pontok alakulnak ki a természettudományos és 

technikai kompetencia, valamint a munkaformák révén a kezdeményezőképesség 

fejlesztésével.   

A nyelvi készségek fejlesztése komplex módon történik, úgy, ahogy azok a valós 

kommunikációs helyzetekben természetes módon összekapcsolódnak. A tanulók egyre több 

autentikus szövegfajtával ismerkednek meg, bővül a szókincsük, szélesedik nyelvtani 

ismereteik köre, egyre magabiztosabban tudják megvalósítani beszédszándékaikat. Amellett, 

hogy az új nyelvtani szerkezetekkel a korábbi fejlesztési szakaszokhoz hasonlóan továbbra is 

kontextusba ágyazva ismerkednek meg, egyre jobban érdeklik őket a nyelvben előforduló 

szabályszerűségek és az anyanyelvükhöz hasonló vagy attól eltérő nyelvtani jelenségek. A 

helyes nyelvhasználatban segítik őket azok a nyelvtani szabályok, amelyeket ők maguk 

fedeznek fel és fogalmaznak meg.  

A korábbi témakörök a 7–8. évfolyamon tovább bővülnek és mélyülnek azáltal, hogy a tanulók 

érdeklődése és igényei szerint új szempontokból kerülnek feldolgozásra. Ezek és az újonnan 

feldolgozásra kerülő témák összhangban állnak a NAT más műveltségi területeinek 

tartalmaival, és lehetővé teszik a tanulók számára, hogy a nyelv eszközével alaposabban, 

árnyaltabban megismerjék szűkebb és tágabb környezetüket. A nyelvtanulás iránti motiváció 

fenntartása szempontjából meghatározó jelentősége van a témák gondos megválasztásának, és 

annak, hogy a tanulók kívánságára időről-időre olyan témák is feldolgozásra kerüljenek, 

amelyek aktuálisan érdeklik, foglalkoztatják őket. A tanulási kedvet fokozza, ha a tanulók 

változatos munkaformák, értelmes tevékenységek és érdekes, kihívást jelentő feladatok 

keretében fejleszthetik nyelvtudásukat.   

A fejlesztési szakasz célja, hogy a tanulók a 8. évfolyam végére elérjék a KER szerinti A2 

szintet.  
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A témakörök áttekintő táblázata a NAT 2020 alapján 

Témakör neve Javasolt óraszám 

Themen und Situationen im persönlichen Bereich und im 

Bereich der unmittelbaren Umgebung und Umwelt 

60 

Themen und Situationen im Bereich des öffentlichen Lebens 12 

Themen und Situationen im Bereich des Klassenraums 23 

Fächerübergreifende Themen und Situationen 15 

Bezüge zur Zielsprache und zum Sprachenlernen 13 

Interkulturelle und landeskundliche Themen 25 

Aktuelle Themen 13 

Unterhaltung 23 

Wissenserwerb, Wissensvermittlung 20 

Összes óraszám: 204 + 136 

7. évfolyam  

Éves óraszám: 102+68 óra  

Heti óraszám: 3+2 óra  

Fejlesztési egység  Hallott szöveg értése  

Előzetes tudás  

A1 nyelvi szint, azaz a gazdagodó nyelvi eszközökkel  

megfogalmazott célnyelvi óravezetés megértése, egyszerű, rövid, 

hangzó szövegekhez kapcsolódó feladatok megoldása.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

Az osztálytermi tevékenységekhez kapcsolódó tanári utasítások 

megértése;  

az ismert témákhoz kapcsolódó egyszerű kérdések és kijelentések 

megértése;  

a tanult témakörökben elhangzó szövegekben a tanult szavak, szó- és 

beszédfordulatok felismerése, és ezekből következtetés a szövegek 

témájára, tartalmára;   

az ismert témakörökben elhangzó szövegekben a beszélők 

gondolatmenetének követése;  

a lényeg és néhány alapvető információ kiszűrése az ismert 

témakörökben elhangzó szövegekből, részben önállóan, részben a 
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megértést segítő, változatos feladatokra támaszkodva; néhány, a 

megértést segítő alapvető stratégia egyre önállóbb alkalmazása.  

A fejlesztés tartalma  

Az ismert nyelvi elemekre támaszkodó, szükség szerint nonverbális elemekkel támogatott 

célnyelvi óravezetés folyamatos követése (pl. osztálytermi rutincselekvések, a közös munka 

megszervezése, eszközhasználat) és a tanári utasítások megértése. Ismert témákhoz 

kapcsolódó rövid kérések és kijelentések megértése.  

Az életkornak megfelelő, ismert témakörökhöz kapcsolódó, rövid, egyszerű autentikus 

szövegek bemutatásának aktív követése; a tanult nyelvi elemek felismerése; következtetés 

levonása a szövegfajtára, a témára és a lehetséges tartalomra vonatkozóan;  a szöveg 

lényegének, néhány konkrét információnak a kiszűrése megértést segítő, változatos 

feladatok segítségével.   

Ismert témakörökben elhangzó rövid, egyszerű szövegekben a beszélők gondolatmenetének 

követése a tanult nyelvi eszközökre támaszkodva, a beszédhelyzetet figyelembe vételével. 

Különböző beszélők egyre nagyobb biztonsággal való megértése, amennyiben azok a 

célnyelvi normának megfelelő vagy ahhoz közelítő kiejtéssel, a tanuló nyelvi szintjéhez 

igazított tempóban, szükség esetén szüneteket tartva és a lényegi információkat megismételve 

beszélnek.   

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: 

Dalok, versek, képekkel illusztrált mesék és történetek, kisfilmek, a célnyelvi kultúrát 

bemutató multimédiás anyagok, a korosztálynak szóló egyéb hangzó anyagok; tanárral, 

tanulótársakkal, célnyelvi országokból érkező személyekkel folytatott rövid párbeszédek, 

tanári beszéd, interaktív feladatok. 

   

Fejlesztési egység  Összefüggő beszéd  

Előzetes tudás  A1 nyelvi szint, azaz felkészülés után rövid szövegek elmondása.  
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A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési céljai  

Rövid, de egyre bővülő szókincs, egyszerű beszédfordulatok 

alkalmazásával, összefüggő beszéd saját magáról és közvetlen 

környezetéről;   

munkája bemutatása egyszerű nyelvi eszközökkel; rövid, 

egyszerű történetek mesélése;  

egyszerű állítások, összehasonlítás, magyarázat, indoklás 

megfogalmazása; egyszerű nyelvtani szerkezetek és 

mondatfajták használata; a szavak, szócsoportok, egyszerű 

cselekvések, történések összekapcsolása lineáris 

kötőszavakkal, és az ok-okozati összefüggések kifejezése;  

a megértést segítő legfontosabb stratégiák alkalmazása; a 

célnyelvi normához közelítő kiejtés, intonáció és beszédtempó 

alkalmazása.  

A fejlesztés tartalma  

Egyre bővülő szókinccsel, egyszerű nyelvi elemekkel megfogalmazott szöveg elmondása ismert 

témákról, felkészülés után.  

Történet elmesélése, élménybeszámoló, előre megírt szerep eljátszása egyszerű nyelvtani 

szerkezetekkel, mondatfajtákkal.  

Minta alapján összefüggő szöveg alkotása; szavak, szócsoportok, cselekvéssorok 

összekapcsolása egyszerű kötőszavakkal (pl. és, de, azután), illetve magyarázatok, indoklások, 

ok-okozati kapcsolatok kifejezése kötőszavakkal (pl. mert, ezért, tehát).  

A mondanivaló jelentésének pontosítása, tisztázása a testbeszéd tudatos alkalmazásával.  

Csoportos előadás vagy prezentáció jegyzetek alapján.  

Önálló vagy csoportban létrehozott alkotás rövid bemutatása és értékelése (pl. közös plakát 

készítése, kiállítása, szóbeli bemutatása és értékelése).  

Tanári példa vagy autentikus hangzóanyag meghallgatás utáni elismétlése, a célnyelvi 

normához közelítő kiejtés gyakorlása.  

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások  

Rövid történetek, élménybeszámolók, szerepek, leírások (pl. képleírás, tanulói munka 

bemutatása), előadás, prezentáció, téma kifejtés.  

  

Fejlesztési egység  Olvasott szöveg értése  

Előzetes tudás  

A1 nyelvi szint, azaz közös feldolgozást követően egyszerű olvasott 

szövegek lényegének, tartalmának megértése.  
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A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

Az ismerős témákról szóló rövid szövegek megértése;  az 

alapvető információk megtalálása az egyszerű, hétköznapi 

szövegekben;  

az életkornak megfelelő témájú autentikus szövegek lényegének 

megértése, a szövegekből az alapvető információk kiszűrése;   

az olvasott szövegekre vonatkozó feladatok elvégzése; a 

készsége kreatív használata az olvasott szövegek megértéséhez, 

értelmezéséhez;  

tájékozottság növelése a célnyelvi kultúráról;  

az érdeklődés fokozása a célnyelvi kultúrába tartozó irodalmi, 

művészeti alkotások iránt.  

A fejlesztés tartalma  

Rövid, egyszerű nyelvi eszközökkel, bővülő szókinccsel megfogalmazott szövegek megértése 

(pl. leírás, történet, párbeszéd a tanulóhoz közel álló témákról).  

Lényeges információk megtalálása egyszerű szövegekben (pl. hirdetésben, prospektusban, 

étlapon és menetrendben, rövid újságcikkben, programfüzetben).  

Egyszerű üzenetek, levelek, elektronikus üzenetek, SMS-ek, bejegyzések megértése.   

Egyszerű használati utasítások, instrukciók megértése, követése.  

Információszerzés hagyományos és elektronikus forrásokból.  

Egyszerű, rövid történetek, mesék, versek és egyszerűsített célnyelvi irodalmi művek olvasása. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások:  

Ismeretterjesztő szövegek, egyszerűsített irodalmi szövegek, mesék, rövid történetek, versek, 

dalszövegek, cikkek a korosztálynak szóló újságokból és holnapokról, útleírások, hirdetések, 

plakátok, hagyományos és elektronikus nyomtatványok, internetes fórumok hozzászólásai, 

képregények, egyszerű üzenetek, képeslapok, feliratok, étlap, menetrend, egyszerű biztonsági 

előírások, magánlevelek.  

  

Fejlesztési egység  Íráskészség  

Előzetes tudás  

A1 nyelvi szint, azaz ismert témáról rövid, egyszerű mondatok írása; 

mintát követve különböző műfajú és a tanulók életkorának megfelelő 

témájú szövegek alkotása.  
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A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

Összefüggő mondatok írása a közvetlen környezettel kapcsolatos 

témákról;  

az írás kommunikációs eszközként történő használata egyszerű 

interakciókban;  

gondolatok kifejezése egyszerű kötőszavakkal összekapcsolt 

mondatsorokban;  

a nyelvismeret kreatívan alkalmazása egyszerű szövegek írására 

az őt érdeklő, ismert témákról; az alapvető írásbeli műfajok sajátos 

szerkezeti és stílusjegyeinek felismerése és követése.  

A fejlesztés tartalma  

Szavak és rövid szövegek másolása és diktálás utáni leírása.  

Egyszerű szerkezetű, összefüggő mondatok írása a tanuló közvetlen környezetével kapcsolatos 

témákról, különböző szövegtípusok létrehozása (pl. leírás, élménybeszámoló, párbeszéd). 

Egyszerű szövegek írása kommunikációs céllal (pl. levél, üzenet, blogbejegyzés, 

fórumbejegyzés).  

Egyszerű írásos minták követése, kreatív átdolgozása, aktuális, konkrét és személyes tartalmakkal 

való megtöltése (pl. egyszerű, személyes témákról minta alapján vers, dalszöveg, rap írása).  

Gondolatok összekapcsolása egyszerű kötőszavakkal (pl. és, vagy, mert, de, ezért, azután). 

Gyakori írásbeli műfajok legalapvetőbb szerkezeti és stílusjegyeinek követése saját írásmű 

létrehozása során (pl. megszólítás levélben, e-mailben, záró formula).  

A mondanivaló közvetítése vizuális eszközökkel (pl. szövegkiemelés, internetes, vagy SMSben 

használt emotikon, rajz, ábra, diasor).  

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: 

Leírás, ismertető, képaláírás, élménybeszámoló, párbeszéd, üzenet, levél, email, SMS, 

blogbejegyzés. 

Ajánlott témakörök 

Az alsóbb évfolyamokon megismert témakörök a tanulók életkorának megfelelően új 

szempontból, magasabb nyelvi szinten kerülnek feldolgozásra, bővítésre.  

Témakör Óraszám 

Sport  

Egészséges életmód és mozgás.  

Sportok, sportfelszerelések.  

20 
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Sport a mindennapokban. 

Extrém sportok.  

Sportversenyek, olimpia. 

Kedvenc sportom.  

Zene, művészetek  

Kedvenc zeném, együttesem.  

Film- és színházi élményeim.  

Kedvenc múzeumom.  

Rendezvények, koncertek, fesztiválok.   

20 

Ember és természet  

Kontinensek, tájegységek.  

Hazánk és más országok, más kontinensek élővilága. 

Kedvenc állataim. 

Környezetünk védelme.  

Veszélyeztetett állat- és növényvilág.  

Környezettudatos viselkedés. 

20 

Tudomány, technika  

Feltalálók és találmányok.  

Híres feltalálók és életútjuk.  

A jövő technikai vívmányai. 

15 

Vásárlás 

Zsebpénz 

Termékek, árak 

20 

Iskola, barátok  

Iskolám, osztálytermünk.  

Osztálytársaim, barátaim.  

Tanórán kívüli közös programjaink.  

Iskolai élet más országokban. 

Külföldi osztálytársak. 

20 

Iskola, tanulás 

Tantárgyaim, tanáraim.  

Tanulási módszerek. 

Rendhagyó iskolák. 

 

25 
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Ünnepek, nevezetes napok 

Az én ünnepeim.   

Ünnepek itthon és a nagyvilágban. 

Márton nap 

Karácsony 

Húsvét 

Fák és madarak Napja 

Víz Világnapja 

A Föld napja 

15 

Aktuális témák feldolgozása 

Fenntarthatósági témahét 

5 

Projektmunka, játékos tanulás 10 

Összes óraszám: 170 

 

 A fejlesztés várt 

eredményei a 

ciklus végén  

A2 szintű nyelvtudás:  

• A tanuló egyszerű hangzó szövegekből kiszűri a lényeget és 

néhány konkrét információt.  

• Válaszol a hozzá intézett kérdésekre, sikeresen vesz részt rövid 

beszélgetésekben.  

• Egyre bővülő szókinccsel, egyszerű nyelvi eszközökkel 

megfogalmazva történetet mesél el, valamint leírást ad saját 

magáról és közvetlen környezetéről.  

• Megért ismerős témákról írt rövid szövegeket, különböző típusú, 

egyszerű írott szövegekben megtalálja a fontos információkat.  

• Összefüggő mondatokat, rövid szöveget ír hétköznapi, őt érintő 

témákról.  

 

Kommunikációs eszközök A2  

Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs eszközök 

Megszólítás  Entschuldigung!  

Köszönés, elköszönés   Guten Morgen / Tag! Auf Wiedersehen! Tschüs!  

Köszönet és arra reagálás  Danke! Bitte!  

Bemutatkozás   Ich heiße Martin.  

Megszólítás   Entschuldigung, ich gehe jetzt.  
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Érdeklődés hogylét iránt és arra 

reagálás  

Wie geht’s dir? Danke, prima. Und dir?  

Bocsánatkérés és arra reagálás  Entschuldigung! Kein Problem!  

Gratuláció, jókívánságok és arra 

reagálás  

Herzlichen Glückwunsch zum…! Danke. Fröhliche 

Weihnachten.  

Személyes levélben megszólítás, 

elköszönés  

Lieber Karl!  

herzlichst Deine…, viele Grüße  

Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök 

Véleménykérés és arra reagálás  Magst du Mathe? Ja.  

Valaki igazának az elismerése és el 

nem ismerése  

Da hast du (nicht) Recht!  

Egyetértés, egyet nem értés  Ja, das stimmt! Das stimmt aber nicht!   

Tetszés, nemtetszés  Das finde ich gut / blöd/ toll!  

Akarat, kívánság, képesség  ich will…,  Ich will das nicht.  

ich möchte…, Ich möchte nach Hause gehen.  

ich kann… Ich kann jetzt mitgehen.  

Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs eszközök 

Dolgok, személyek megnevezése,  

leírása  

Das ist mein Bruder.… Meine Mutter ist schön.  

Információkérés, információadás  Wie ist das Zimmer? Prima. /Wie alt bist du? 12.  

Igenlő vagy nemleges válasz  ja, nein, nicht,  

kein, doch  

Ich habe kein Geld. Doch, ich spiele auch!  

Tudás, nem tudás  Ich weiß (nicht).  

A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs eszközök 

Kérés  Ein Buch, bitte!  Gibst du mir ein Buch, bitte?  

Javaslat és arra reagálás  Möchtest du einen Tee? Ja, gerne!   

Meghívás és arra reagálás  Kommst du? Ja. Nein, leider nicht. Nein, es tut mir 

leid.  

Kínálás és arra reagálás  Noch ein Stück Kuchen? Ja, bitte. Nein, danke.  

Interakcióban jellemző kommunikációs eszközök 

Visszakérdezés  Wie bitte?   

Nem értés   Ich verstehe nicht.   

Betűzés kérése, betűzés  Buchstabiere bitte.  

  

Nyelvtani fogalomkörök A2 

Cselekvés, 

történés, létezés 

kifejezése  

  

jelenidejűség   Präsens  Ich bin heute zu Hause.  

Die Sonne scheint schön.  
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  Präsens mit 

Vokalwechsel, 

trennbare Verben  

Der Zug fährt gleich ab. Er 

liest das Buch vor.  

múltidejűség  Präteritum Perfekt  Er machte einen Fehler. Ich 

ging in die Schule.  

Ich habe ein Eis gegessen.  

jövőidejűség  Futur   Ich werde dieses Jahr nach 

Spanien fahren.   

  sich-Verben  Ich freue mich.  

Birtoklás kifejezése 

  

  

  

haben  Ich habe einen Bruder.   

Possessivpronomen  Das ist meine Familie.  

gehören + D.  Dieses Fahrrad gehört mir.  

 

Térbeli 

viszonyok 

irányok, 

helymeghatározás  

   hier, dort, links, rechts oben, 

unten, hinten…  

Mein Schreibtisch steht links.  

  Wechselpräpositionen: 

in, auf, vor, hinter, 

neben (A/D)  

Ich lege das Heft auf den Tisch.  

Er steht neben dem Bett.  

Időbeli 

viszonyok  

  

gyakoriság  Wie oft? selten, 

manchmal, oft, 

immer, nie 

einmal, zweimal 

monatlich, 

wöchentlich  

Ich spiele oft mit Peter.  

Ich mache Gymnastik zweimal am 

Tag.  

Ich gehe wöchentlich zweimal 

schwimmen.  

időpont  in, um, am, wann?  

jeder, dieser, voriger  

gegen  

im Winter, um 8 Uhr, am Freitag 

Vorigen Freitag fuhren wir nach 

Berlin.  

Er wird gegen acht nach Hause 

kommen.  

 Mennyiségi 

viszonyok 

  

  

számok    eins, zwei  

határozott 

mennyiség  

  eine Portion Pommes  

határozatlan 

mennyiség  

alles, viel, wenig, 

nichts viele, 

wenige  

Ich lerne viel, und ich habe wenig 

Zeit.  

Viele meinen, es stimmt nicht!  

  sorszámok  erst, viert  Der vierte auf dem Foto bin ich.  
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Minőségi 

viszonyok  

  

  Wie?  Ich bin zufrieden.  

Das finde ich prima.  

  Was für ein? 

Welcher?  

(Adjektivdeklination)  

Das ist eine leichte Aufgabe. Ich 

finde den roten Rock modisch.  

Modalitás  

  

  Modalverben 

möchte können, 

wollen, dürfen, 

müssen, sollen, 

mögen 

Ich möchte ein Eis.  

Er kann nicht schwimmen.  

Ich will nach Hause.  

felszólítás    Komm morgen wieder! Spielt 

Tennis!  

Nehmen Sie bitte Platz!  Gehen wir 

jetzt!  

feltételes mód Konjunktiv II Wenn ich genug Geld hätte, würde 

ich ein neues Auto kaufen. 

Esetviszonyok    Nominativ,  

Akkusativ  

Dativ, Genitiv  

Er zeichnet Bilder. Grete fragt uns, 

nicht ihn.  

Er gibt seinem Freund die Hand. Die 

Tür des Zimmers führt in den Garten.  

Szövegösszetartó 

eszközök  

kötőszók 

névmások  

Satzordnungstypen 

 

 

 

indirekte Fragen mit 

W-Wort 

Relativsätze 

 

zu +Infinitiv 

  

  

und/oder/aber/denn/sondern 

dass/ weil/ obwohl 

deshalb/darum/deswegen… 

trotzdem/ dann 

Ich weiß nicht, wann der 

Bus ankommt. 

Hier ist das T-Shirt, das ich 

gestern gekauft habe. 

 

Die Kinder haben 

vergessen, die Hausaufgabe 

zu schreiben. 
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A továbbhaladás feltételei a 7. évfolyam végén 

Hallott szöveg értése  

A tanuló  

• megérti az osztálytermi tevékenységekhez kapcsolódó tanári utasításokat;  

• megérti az ismert témákhoz kapcsolódó egyszerű kérdéseket és kijelentéseket;  

• felismeri a tanult témakörökben elhangzó szövegekben a tanult szavakat, szó- és 

beszédfordulatokat, és ezekből következtet a szövegek témájára, tartalmára;   

• követi az ismert témakörökben elhangzó szövegekben a beszélők gondolatmenetét; 

egyre önállóbban alkalmaz néhány, a megértést segítő alapvető stratégiát.  

Beszédkészség  

Szóbeli interakció  

A tanuló  

• kommunikálni tud egyszerű és közvetlen információcserét igénylő feladatokban ismert 

témákról, egyszerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt beszédfordulatokkal;  

• kérdést tud feltenni kiszámítható, mindennapi helyzetekben, választ ad a hozzá intézett 

kérdésekre, illetve rövid párbeszédeket folytat;  

• törekszik a célnyelvi normához közelítő kiejtésre, intonációra és beszédtempóra.  

Összefüggő beszéd  

A tanuló  

• képes saját magáról és közvetlen környezetéről röviden, de egyre bővülő szókinccsel, 

egyszerű beszédfordulatok alkalmazásával, összefüggően beszélni;   

• meg tud fogalmazni egyszerű állításokat, összehasonlításokat, magyarázatokat, 

indoklásokat;  

• használ egyszerű nyelvtani szerkezeteket és mondatfajtákat;  

• összekapcsolja a szavakat, szócsoportokat, egyszerű cselekvéseket, történéseket 

lineáris kötőszavakkal;  

Olvasott szöveg értése  

A tanuló  

• megérti az ismerős témákról szóló rövid szövegeket;   

• megtalálja az alapvető információkat az egyszerű, hétköznapi szövegekben;  

• megérti az életkorának megfelelő témájú autentikus szövegek lényegét, képes a 

szövegekből az alapvető információk kiszűrésére;   

Íráskészség  

A tanuló  
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• összefüggő mondatokat ír a közvetlen környezettel kapcsolatos témákról;  

• az írást kommunikációs eszközként használja az egyszerű interakciókban;  

• képes a gondolatok kifejezésére egyszerű kötőszavakkal összekapcsolt 

mondatsorokban;  

8. évfolyam  

Éves óraszám: 102+68 óra  

Heti óraszám: 3+2 óra  

Fejlesztési egység  Hallott szöveg értése  

Előzetes tudás  

A1 nyelvi szint, azaz a gazdagodó nyelvi eszközökkel  

megfogalmazott célnyelvi óravezetés megértése, egyszerű, rövid, 

hangzó szövegekhez kapcsolódó feladatok megoldása.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

Az osztálytermi tevékenységekhez kapcsolódó tanári utasítások 

megértése;  

az ismert témákhoz kapcsolódó egyszerű kérdések és kijelentések 

megértése;  

a tanult témakörökben elhangzó szövegekben a tanult szavak, szó- és 

beszédfordulatok felismerése, és ezekből következtetés a szövegek 

témájára, tartalmára;   

az ismert témakörökben elhangzó szövegekben a beszélők 

gondolatmenetének követése;  

a lényeg és néhány alapvető információ kiszűrése az ismert 

témakörökben elhangzó szövegekből, részben önállóan, részben a 

megértést segítő, változatos feladatokra támaszkodva; néhány, a 

megértést segítő alapvető stratégia egyre önállóbb alkalmazása.  

A fejlesztés tartalma  

Az ismert nyelvi elemekre támaszkodó, szükség szerint nonverbális elemekkel támogatott 

célnyelvi óravezetés folyamatos követése (pl. osztálytermi rutincselekvések, a közös munka 

megszervezése, eszközhasználat) és a tanári utasítások megértése. Ismert témákhoz 

kapcsolódó rövid kérések és kijelentések megértése.  

Az életkornak megfelelő, ismert témakörökhöz kapcsolódó, rövid, egyszerű autentikus 

szövegek bemutatásának aktív követése; a tanult nyelvi elemek felismerése; következtetés 

levonása a szövegfajtára, a témára és a lehetséges tartalomra vonatkozóan;  a szöveg 
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lényegének, néhány konkrét információnak a kiszűrése megértést segítő, változatos feladatok 

segítségével.   

Ismert témakörökben elhangzó rövid, egyszerű szövegekben a beszélők gondolatmenetének 

követése a tanult nyelvi eszközökre támaszkodva, a beszédhelyzetet figyelembe vételével. 

Különböző beszélők egyre nagyobb biztonsággal való megértése, amennyiben azok a 

célnyelvi normának megfelelő vagy ahhoz közelítő kiejtéssel, a tanuló nyelvi szintjéhez 

igazított tempóban, szükség esetén szüneteket tartva és a lényegi információkat megismételve 

beszélnek.   

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: 

Dalok, versek, képekkel illusztrált mesék és történetek, kisfilmek, a célnyelvi kultúrát 

bemutató multimédiás anyagok, a korosztálynak szóló egyéb hangzó anyagok; tanárral, 

tanulótársakkal, célnyelvi országokból érkező személyekkel folytatott rövid párbeszédek, 

tanári beszéd, interaktív feladatok.  

   

Fejlesztési egység  Összefüggő beszéd  

Előzetes tudás  A1 nyelvi szint, azaz felkészülés után rövid szövegek elmondása.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési céljai  

Rövid, de egyre bővülő szókincs, egyszerű beszédfordulatok 

alkalmazásával, összefüggő beszéd saját magáról és közvetlen 

környezetéről;   

munkája bemutatása egyszerű nyelvi eszközökkel; rövid, 

egyszerű történetek mesélése;  

egyszerű állítások, összehasonlítás, magyarázat, indoklás 

megfogalmazása; egyszerű nyelvtani szerkezetek és 

mondatfajták használata; a szavak, szócsoportok, egyszerű 

cselekvések, történések összekapcsolása lineáris 

kötőszavakkal, és az ok-okozati összefüggések kifejezése;  

a megértést segítő legfontosabb stratégiák alkalmazása; a 

célnyelvi normához közelítő kiejtés, intonáció és beszédtempó 

alkalmazása.  

A fejlesztés tartalma  
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Egyre bővülő szókinccsel, egyszerű nyelvi elemekkel megfogalmazott szöveg elmondása ismert 

témákról, felkészülés után.  

Történet elmesélése, élménybeszámoló, előre megírt szerep eljátszása egyszerű nyelvtani 

szerkezetekkel, mondatfajtákkal.  

Minta alapján összefüggő szöveg alkotása; szavak, szócsoportok, cselekvéssorok 

összekapcsolása egyszerű kötőszavakkal (pl. és, de, azután), illetve magyarázatok, indoklások, 

ok-okozati kapcsolatok kifejezése kötőszavakkal (pl. mert, ezért, tehát).  

A mondanivaló jelentésének pontosítása, tisztázása a testbeszéd tudatos alkalmazásával.  

Csoportos előadás vagy prezentáció jegyzetek alapján.  

Önálló vagy csoportban létrehozott alkotás rövid bemutatása és értékelése (pl. közös plakát 

készítése, kiállítása, szóbeli bemutatása és értékelése).  

Tanári példa vagy autentikus hangzóanyag meghallgatás utáni elismétlése, a célnyelvi normához 

közelítő kiejtés gyakorlása.  

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások  

Rövid történetek, élménybeszámolók, szerepek, leírások (pl. képleírás, tanulói munka 

bemutatása), előadás, prezentáció, téma kifejtés.  

  

  

Fejlesztési egység  Olvasott szöveg értése  

Előzetes tudás  

A1 nyelvi szint, azaz közös feldolgozást követően egyszerű olvasott 

szövegek lényegének, tartalmának megértése.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

Az ismerős témákról szóló rövid szövegek megértése;  az 

alapvető információk megtalálása az egyszerű, hétköznapi 

szövegekben;  

az életkornak megfelelő témájú autentikus szövegek lényegének 

megértése, a szövegekből az alapvető információk kiszűrése;   

az olvasott szövegekre vonatkozó feladatok elvégzése; a 

készsége kreatív használata az olvasott szövegek megértéséhez, 

értelmezéséhez;  

tájékozottság növelése a célnyelvi kultúráról;  

az érdeklődés fokozása a célnyelvi kultúrába tartozó irodalmi, 

művészeti alkotások iránt.  

A fejlesztés tartalma  
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Rövid, egyszerű nyelvi eszközökkel, bővülő szókinccsel megfogalmazott szövegek megértése 

(pl. leírás, történet, párbeszéd a tanulóhoz közel álló témákról).  

Lényeges információk megtalálása egyszerű szövegekben (pl. hirdetésben, prospektusban, 

étlapon és menetrendben, rövid újságcikkben, programfüzetben).  

Egyszerű üzenetek, levelek, elektronikus üzenetek, SMS-ek, bejegyzések megértése.   

Egyszerű használati utasítások, instrukciók megértése, követése.  

Információszerzés hagyományos és elektronikus forrásokból.  

Egyszerű, rövid történetek, mesék, versek és egyszerűsített célnyelvi irodalmi művek olvasása. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások  

Ismeretterjesztő szövegek, egyszerűsített irodalmi szövegek, mesék, rövid történetek, versek, 

dalszövegek, cikkek a korosztálynak szóló újságokból és holnapokról, útleírások, hirdetések, 

plakátok, hagyományos és elektronikus nyomtatványok, internetes fórumok hozzászólásai, 

képregények, egyszerű üzenetek, képeslapok, feliratok, étlap, menetrend, egyszerű biztonsági 

előírások, magánlevelek.  

  

  

Fejlesztési egység  Íráskészség  

Előzetes tudás  

A1 nyelvi szint, azaz ismert témáról rövid, egyszerű mondatok írása; 

mintát követve különböző műfajú és a tanulók életkorának megfelelő 

témájú szövegek alkotása.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai  

Összefüggő mondatok írása a közvetlen környezettel kapcsolatos 

témákról;  

az írás kommunikációs eszközként történő használata egyszerű 

interakciókban;  

gondolatok kifejezése egyszerű kötőszavakkal összekapcsolt 

mondatsorokban;  

a nyelvismeret kreatívan alkalmazása egyszerű szövegek írására az 

őt érdeklő, ismert témákról; az alapvető írásbeli műfajok sajátos 

szerkezeti és stílusjegyeinek felismerése és követése.  

A fejlesztés tartalma  

Szavak és rövid szövegek másolása és diktálás utáni leírása.  

Egyszerű szerkezetű, összefüggő mondatok írása a tanuló közvetlen környezetével kapcsolatos 

témákról, különböző szövegtípusok létrehozása (pl. leírás, élménybeszámoló, párbeszéd). 
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Egyszerű szövegek írása kommunikációs céllal (pl. levél, üzenet, blogbejegyzés, 

fórumbejegyzés).  

Egyszerű írásos minták követése, kreatív átdolgozása, aktuális, konkrét és személyes tartalmakkal 

való megtöltése (pl. egyszerű, személyes témákról minta alapján vers, dalszöveg,  

rap írása).  

Gondolatok összekapcsolása egyszerű kötőszavakkal (pl. és, vagy, mert, de, ezért, azután). 

Gyakori írásbeli műfajok legalapvetőbb szerkezeti és stílusjegyeinek követése saját írásmű 

létrehozása során (pl. megszólítás levélben, e-mailben, záró formula).  

A mondanivaló közvetítése vizuális eszközökkel (pl. szövegkiemelés, internetes, vagy SMS-ben 

használt emotikon, rajz, ábra, diasor).  

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások  

Leírás, ismertető, képaláírás, élménybeszámoló, párbeszéd, üzenet, levél, email, SMS, 

blogbejegyzés. 

Ajánlott témakörök 

Az alsóbb évfolyamokon megismert témakörök a tanulók életkorának megfelelően új 

szempontból, magasabb nyelvi szinten kerülnek feldolgozásra, bővítésre.  

Témakör Óraszám 

 Ember és természet  

Veszélyeztetett állat- és növényvilág.  

Környezetszennyezés. 

Természeti katasztrófák. 

Környezetünk védelme. 

Szelektív hulladékgyűjtés. 

Környezettudatos viselkedés. 

25 

Tervek a jövőre 

Továbbtanulás, iskolatípusok 

Készségek, képességek 

Foglalkozások 

A munka világa 

25 

Média, kommunikáció  

A média szerepe a hétköznapokban. 

Infokommunikációs eszközök a mindennapokban.  

20 
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Internet, interaktív játékok, közösségi oldalak. 

Ifjúsági szervezetek 

Érdeklődés 

Elkötelezettség 

Diákmunka 

20 

Országismeret 

Német nyelvű országok 

Németország 

Híres helyek, nevezetességek 

Utazás szervezése 

25 

Ilyenek vagyunk 

Osztálytársak, barátok, ismerősök jellemzése.  

Belső emberi tulajdonságok. 

 

20 

Ünnepek, nevezetes napok 

Az én ünnepeim.   

Ünnepek itthon és a nagyvilágban. 

Márton nap 

Karácsony 

Húsvét 

Fák és madarak Napja 

Víz Világnapja 

A Föld napja 

15 

Aktuális témák feldolgozása 

Fenntarthatósági témahét 

10 

Projektmunka, játékos tanulás 10 

Összes óraszám: 170 
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 A fejlesztés várt 

eredményei a 

ciklus végén  

A2 szintű nyelvtudás:  

• A tanuló egyszerű hangzó szövegekből kiszűri a lényeget és 

néhány konkrét információt.  

• Válaszol a hozzá intézett kérdésekre, sikeresen vesz részt rövid 

beszélgetésekben.  

• Egyre bővülő szókinccsel, egyszerű nyelvi eszközökkel 

megfogalmazva történetet mesél el, valamint leírást ad saját 

magáról és közvetlen környezetéről.  

• Megért ismerős témákról írt rövid szövegeket, különböző típusú, 

egyszerű írott szövegekben megtalálja a fontos információkat.  

• Összefüggő mondatokat, rövid szöveget ír hétköznapi, őt érintő 

témákról.  

 

Kommunikációs eszközök A2  

Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs eszközök 

Megszólítás  Entschuldigung!  

Köszönés, elköszönés   Guten Morgen / Tag! Auf Wiedersehen! Tschüs!  

Köszönet és arra reagálás  Danke! Bitte!  

Bemutatkozás   Ich heiße Martin.  

Megszólítás   Entschuldigung, ich gehe jetzt.  

Érdeklődés hogylét iránt és arra 

reagálás  

Wie geht’s dir? Danke, prima. Und dir?  

Bocsánatkérés és arra reagálás  Entschuldigung! Kein Problem!  

Gatuláció, jókívánságok és arra 

reagálás  

Herzlichen Glückwunsch zum…! Danke. Fröhliche 

Weihnachten.  

Személyes levélben megszólítás, 

elköszönés  

Lieber Karl!  

herzlichst Deine…, viele Grüße  

Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök 

Véleménykérés és arra reagálás  Magst du Mathe? Ja.  

Valaki igazának az elismerése és el 

nem ismerése  

Da hast du (nicht) Recht!  

Egyetértés, egyet nem értés  Ja, das stimmt! Das stimmt aber nicht!   

Tetszés, nemtetszés  Das finde ich gut / blöd/ toll!  

Akarat, kívánság, képesség  ich will…,  Ich will das nicht.  

ich möchte…, Ich möchte nach Hause gehen.  

ich kann… Ich kann jetzt mitgehen.  

Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs eszközök 
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Dolgok, személyek megnevezése,  

leírása  

Das ist mein Bruder.… Meine Mutter ist schön.  

Információkérés, információadás  Wie ist das Zimmer? Prima. /Wie alt bist du? 12.  

Igenlő vagy nemleges válasz  ja, nein, nicht,  

kein, doch  

Ich habe kein Geld. Doch, ich spiele auch!  

Tudás, nem tudás  Ich weiß (nicht).  

A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs eszközök 

Kérés  Ein Buch, bitte!  Gibst du mir ein Buch, bitte?  

Javaslat és arra reagálás  Möchtest du einen Tee? Ja, gerne!   

Meghívás és arra reagálás  Kommst du? Ja. Nein, leider nicht. Nein, es tut mir 

leid.  

Kínálás és arra reagálás  Noch ein Stück Kuchen? Ja, bitte. Nein, danke.  

Interakcióban jellemző kommunikációs eszközök 

Visszakérdezés  Wie bitte?   

Nem értés   Ich verstehe nicht.   

Betűzés kérése, betűzés  Buchstabiere bitte.  

  

Nyelvtani fogalomkörök A2 

Cselekvés, 

történés, létezés 

kifejezése  

  

  

  

  

  

  

jelenidejűség  

  

Präsens  

 

 

reflexive Verben 

  

Ich bin heute zu Hause. Die 

Sonne scheint schön.  

 

Ich freue mich. 

  Präsens mit 

Vokalwechsel, 

trennbare Verben  

Der Zug fährt gleich ab. 

Er liest das Buch vor.  

múltidejűség  Präteritum Perfekt  

 

 

Plusquamperfekt  

Er machte einen Fehler. Ich 

ging in die Schule.  

Ich habe ein Eis gegessen.  

Nachdem ich meinen Kaffee 

getrunken hatte, ging ich 

einkaufen. 

jövőidejűség  Futur   Ich werde dieses Jahr nach 

Spanien fahren.   

  sich-Verben  Ich freue mich.  
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Szenvedő 

szerkezet 

 Passivkonstruktionen 

im Präsens 

im Präteritum 

 

Das Auto wird repariert. 

Das Haus wurde vor 2 Jahren 

gebaut. 

Birtoklás kifejezése 

  

  

  

haben  Ich habe einen Bruder.   

Possessivpronomen  Das ist meine Familie.  

gehören + D.  Dieses Fahrrad gehört mir.  

 

Térbeli 

viszonyok 

irányok, 

helymeghatározás  

   hier, dort, links, rechts oben, 

unten, hinten…  

Mein Schreibtisch steht links.  

  Wechselpräpositionen: 

in, auf, vor, hinter, 

neben (A/D)  

Ich lege das Heft auf den Tisch. Er 

steht neben dem Bett.  

Időbeli 

viszonyok  

  

gyakoriság  Wie oft? selten, 

manchmal, oft, 

immer, nie 

einmal, zweimal 

monatlich, 

wöchentlich  

Ich spiele oft mit Peter.  

  

Ich mache Gymnastik zweimal am 

Tag.  

Ich gehe wöchentlich zweimal 

schwimmen.  

időpont  in, um, am, wann?  

jeder, dieser, voriger,  

gegen  

im Winter, um 8 Uhr, am Freitag 

Vorigen Freitag fuhren wir nach 

Berlin.  

Er wird gegen acht nach Hause 

kommen.  

 Mennyiségi 

viszonyok 

  

  

számok    eins, zwei  

határozott 

mennyiség  

  eine Portion Pommes  

határozatlan 

mennyiség  

alles, viel, wenig, 

nichts viele, 

wenige  

Ich lerne viel, und ich habe wenig 

Zeit.  

Viele meinen, es stimmt nicht!  

  sorszámok  erst, viert  Der vierte auf dem Foto bin ich.  

Minőségi 

viszonyok  

  Wie?  Ich bin zufrieden. Das finde ich 

prima.  
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    Was für ein? 

Welcher?  

(Adjektivdeklination)  

Das ist eine leichte Aufgabe. Ich 

finde den roten Rock modisch.  

Modalitás    Modalverben: 

möchte können, 

wollen, dürfen, 

müssen, sollen, 

mögen 

Ich möchte ein Eis.  

Er kann nicht schwimmen.  

Ich will nach Hause.  

  felszólítás    Komm morgen wieder! Spielt 

Tennis!  

Nehmen Sie bitte Platz!  Gehen wir 

jetzt!  

 feltételes mód Konjunktiv II 

Irreale wenn-Sätze 

Wenn ich genug Geld hätte, würde 

ich ein neues Auto kaufen. 

Esetviszonyok    Nominativ,  

Akkusativ  

Dativ, Genitiv  

 

Präpositionen mit 

Genitiv (wegen/ 

während/ statt) 

Er zeichnet Bilder.  

Grete fragt uns, nicht ihn.  

Er gibt seinem Freund die Hand. Die 

Tür des Zimmers führt in den Garten. 

Während des Krieges sind viele 

Menschen gestorben.  

Szövegösszetartó 

eszközök  

kötőszók 

névmások  

 Satzordnungstypen 

 

 

 

 

indirekte Fragen mit 

W-Wort 

Relativsätze 

 

zu +Infinitiv 

 

  

und/oder/aber/denn/sondern 

dass/ weil/ obwohl 

deshalb/darum/deswegen… 

trotzdem/ dann 

 

Ich weiß nicht, wann der 

Bus ankommt. 

Hier ist das T-Shirt, das ich 

gestern gekauft habe. 

Die Kinder haben 

vergessen, die Hausaufgabe 

zu schreiben. 
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A továbbhaladás feltételei a 8. évfolyam végén 

 Hallott szöveg értése  

 A tanuló  

• megérti az osztálytermi tevékenységekhez kapcsolódó tanári utasításokat;  

• megérti az ismert témákhoz kapcsolódó kérdéseket és kijelentéseket;  

• felismeri a tanult témakörökben elhangzó szövegekben a tanult szavakat, szó- és 

beszédfordulatokat, és ezekből következtet a szövegek témájára, tartalmára;   

• követi az ismert témakörökben elhangzó szövegekben a beszélők gondolatmenetét; 

• képes a lényeg kiszűrésére az ismert témakörökben elhangzó szövegekből;  

 

 Beszédkészség  

 Szóbeli interakció  

A tanuló  

• kommunikálni tud egyszerű és közvetlen információcserét igénylő feladatokban ismert 

témákról, egyszerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt beszédfordulatokkal;  

• kérdést tud feltenni kiszámítható, mindennapi helyzetekben, választ ad a hozzá intézett 

kérdésekre, illetve rövid párbeszédeket folytat;  

• megteszi az első lépéseket a célnyelv spontán módon történő használata útján;  

• törekszik a célnyelvi normához közelítő kiejtésre, intonációra és beszédtempóra.  

Összefüggő beszéd  

A tanuló  

• képes saját magáról és közvetlen környezetéről röviden, de egyre bővülő szókinccsel, 

egyszerű beszédfordulatok alkalmazásával, összefüggően beszélni;   

• el tud mesélni rövid, egyszerű történeteket;  

• meg tud fogalmazni egyszerű állításokat, összehasonlításokat, magyarázatokat, 

indoklásokat;  

• használ egyszerű nyelvtani szerkezeteket és mondatfajtákat;  

• összekapcsolja a szavakat, szócsoportokat, egyszerű cselekvéseket, történéseket 

lineáris kötőszavakkal, és kifejezi az ok-okozati összefüggések;  

• alkalmazza a célnyelvi normához közelítő kiejtést, intonációt és beszédtempót  

Olvasott szöveg értése  

 A tanuló  

• megérti az életkorának megfelelő témájú autentikus szövegek lényegét, képes a 

szövegekből az alapvető információk kiszűrésére;   
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• elvégzi az olvasott szövegekre vonatkozó feladatokat;  

• vannak alapvető ismeretei a célnyelvi kultúráról;  

Íráskészség  

A tanuló  

• összefüggő mondatokat ír a közvetlen környezettel kapcsolatos témákról;  

• képes a gondolatok kifejezésére egyszerű kötőszavakkal összekapcsolt 

mondatsorokban;  

• a nyelvismeret kreatívan alkalmazza egyszerű szövegek írására az őt érdeklő, ismert 

témákról;  

A tantárgy értékelése 

A tantárgy jellegéből adódóan írásbeli és szóbeli ellenőrzési és értékelési formát alkalmazunk. 

A kettő arányait, egymáshoz való viszonyát a cél határozza meg. Ebből következik, hogy a 

szóbeli ellenőrzés és értékelés nagy szerepet kap.  

Az írásbeli ellenőrzés évente legalább a tantárgy heti óraszámának megfelelő alkalommal, a 

tanévre arányosan elosztva, és lehetőleg a négy készségterületnek megfelelő feladatokkal 

történik.   

A tanulók egyéb írásbeli, szóbeli munkája, házi feladat, órai munka, szorgalmi feladatok, 

projektmunka, portfólió szaktanári mérlegeléssel értékelhető.  

Mérések az iskola pedagógiai programjának megfelelően történnek.  

A tankönyvek, taneszközök kiválasztásának elvei 

A tankönyvek, taneszközök kiválasztásánál a következő szempontokat vesszük figyelembe:  

• a nyelvtanulás célja  

• a tanulók életkora, nyelvi fejlettségi szintje  

• a tanítás feltételei, körülményei, környezete  

• a tankönyv tartalmi jellemzői  

• nyelvi-tartalmi szempontok  

• a tankönyv, mint taneszköz  

A tanulók alaptankönyvet vásárolnak, a szaktanárok a követelményeknek megfelelően szükség 

esetén kiegészítő anyagot használnak.  


