
.                                                                   . 

.                                                                   . 

.                                                                   . 

  

  

A német nyelvi munkaközösség 

  

  

  

Englisch ist ein Muss, Deutsch ist ein PLUS!  
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A nyelvi órák száma a hat évfolyamos képzésben  
Iskolánkban a hat évfolyamos képzésre jelentkező diákok közül azok választhatják a német 

nyelvet első idegen nyelvként, akik már az általános iskolában is németet tanultak, 

bizonyítványukban német nyelv tantárgyból érdemjeggyel rendelkeznek.  

Kilencedik osztálytól a németet második, új nyelvként is választhatják a tanulók, ők alkotják 

kezdő csoportjainkat.  

Óraszámok: Az óraszámok az évfolyamok jelenlegi a 2021/2022 tanévre érvényes 

óraszámai, nem felmenő rendszerben.  

A nyelvi órák száma a hat évfolyamos képzésben  
Hat évfolyamos 

osztályok  1. idegen nyelv (német)  2. idegen nyelv (német)  

7. évfolyam  3 óra  -  

8. évfolyam  3 óra  -  

9. évfolyam  
4 óra+ (2 óra orientáció, 2 

évre választható)  

4 óra 

10. évfolyam  4 óra+ (2 óra orientáció)  4 óra 

11. évfolyam  
4 óra+3 óra emelt, 

választható 1 évre  

3 + 3 óra emelt, 

választható 1 évre  

12. évfolyam  
4 óra+3 óra emelt, 

választható 1 évre  

3 + 3 óra emelt, 

választható 1 évre  

  

A nyelvi órák száma a négy évfolyamos képzésben  
Iskolánkban a négy évfolyamos képzésre jelentkező diákok közül azok választhatják a német 

nyelvet első idegen nyelvként, akik már az általános iskolában is németet tanultak, 

bizonyítványukban német nyelv tantárgyból érdemjeggyel rendelkeznek.  

Akik még nem tanultak németet második idegen nyelvként választhatják azt.  

Óraszámok:  

Négy évfolyamos 

osztályok  1. idegen nyelv (német)  2. idegen nyelv (német)  

9. évfolyam  5 óra  4 óra  

10. évfolyam  5 óra 4 óra  

11. évfolyam  
4 óra+ 3 óra emelt, 1 évre 

választható  

3 óra+ 3 emelt, 1 évre 

választható  

12. évfolyam  
4 óra+ 3 óra emelt, 1 évre 

választható  

3 óra+3 emelt, 1 évre  

választható  



  

A nyelvi órák száma az öt évfolyamos, nyelvi előkészítő 
évfolyamon  
A nyelvi előkészítős osztályokban minden diák első nyelve az angol.  

A második idegen nyelvet (német, francia vagy olasz) a 9. évfolyamtól tanulják. A NYEK-es 

vagyis nyelvi előkészítős osztályokban a választható második idegen nyelvet/nyelveket az 

iskola határozza meg, figyelembe véve az adott év személyi és tárgyi feltételeit. Ennek 

megfelelően a 2021/2022-es tanévben a 9.NYEK évfolyamon választható második idegen 

nyelvek a francia és a német.  

5 évfolyamos Nyelvi előkészítő osztályok  

NYEK  2. idegen nyelv (német)  

9. nyek évfolyam  6 óra  

9.évfolyam  4 óra  

10.évfolyam  4 óra  

11.évfolyam  3 óra+ 3 emelt, 1 évre választható  

12.évfolyam  3 óra+ 3 emelt, 1 évre választható  

  

Mit jelent az orientáció és kinek ajánljuk?  
A kilencedik évfolyamon a hat évfolyamos képzésben résztvevő németet első idegen 

nyelvként tanuló diákok jelentkezhetnek két éves nyelvi orientációra, amelynek során az 

első idegen nyelvből további két órájuk van külön csoportban.  

A tizedik évfolyamon tovább folytatódik a 9. osztályban választott nyelvi orientáció, melyet 

leadni, illetve csak tizedik osztálytól tanulni nincs mód.   

Kinek ajánljuk?  

Az orientációs órák során elsősorban tehetséggondozás és nem felzárkóztatás a cél, ezért 

elsősorban azoknak a diákoknak ajánljuk, akik már erős A2 vagy gyengébbB1 nyelvi szinten 

állnak,(lásd.’Nyelvi szintek’ pont) és képesek az alapórán túl nagyobb mennyiségű szó 

elsajátítására.  

Az orientációs órákon egy az alapórától eltérő tankönyvet, a Klett kiadó So geht’s noch besser 

Neu című könyvét használjuk, ami a Goethe Intézet Zertifikat B1 nyelvvizsgájának megfelelő 

feladattípusokat tartalmaz. Ez a tankönyv két évre szól, sajnos nem szerepel a 

tankönyvlistán, így ezt az orientációra jelentkező diákoknak meg kell vásárolniuk.( 

https://www.librotrade.hu/nyelvoktatas/nyelv-kurzuskonyv/so-geht039s-zu-a2-b1-goethe-

osd-zert---2-audio 

https://www.librotrade.hu/nyelvoktatas/nyelv-kurzuskonyv/so-geht039s-zu-a2-b1-goethe-osd-zert---2-audio
https://www.librotrade.hu/nyelvoktatas/nyelv-kurzuskonyv/so-geht039s-zu-a2-b1-goethe-osd-zert---2-audio


 

Mit jelent az emelt és kinek ajánljuk?  
A tizenegyedik és tizenkettedik évfolyamon emelt szintű nyelvi csoport indul heti három 

órában, amelyet azoknak ajánlunk, akik emelt szintű érettségi vizsgát kívánnak tenni. A 

csoport minimum 5 fő jelentkezése esetén indítható.  

 

 

A munkaközösség által használt tankönyvek  
  

Évfolyam  Tankönyv   

  Német mint első idegen nyelv  Német mint második idegen nyelv  

7. évfolyam  Ideen 2 (Hueber kiadó)  -  

8. évfolyam  Ideen 2  -  

9. évfolyam  Ideen 2-3 /Kon-Takt 2  Ideen 1  

10. évfolyam  Ideen 3 Kon-Takt 3   Ideen 1-2  

11. évfolyam  
Kon-takt 3  Ideen 2  

12. évfolyam  

Érettségi feladat és 

tesztgyűjtemény/Sprich eifach 

B2!  

Ideen 3 / Érettségi feladat és 

tesztgyűjtemény  

 

A tankönyvcsaládok bemutatása  
Ideen 1  A1 

 

Ideen 2  A2 

 

Ideen 3 B1 

 



Kon-Takt 2 A2-B1 

 

Kon-Takt 3 B1 

 

Tematikus 

feladatgyűjte-

mény a német 

középszintű 

érettségihez 

B1 

 

So geht’s noch 

besser NEU 

A2-B1 

 

Sprich einfach 

B2! 

B2 

 

Gyakorló 

német nyelvtan 

 

 

 

  



Évfolyam- és osztályozóvizsgák 
 

A 11. osztályos évfolyamvizsga  
A tizenegyedik évfolyamon, minden, a németet első idegen nyelvként tanuló diák 

kötelező évfolyamvizsgát tesz, amely szóbeli és írásbeli részből áll, az érettségi 

feladataihoz hasonlóan. A vizsga célja kettős: egyrészt összeméri az azonos évfolyamon, de 

különböző tanároktól és szinteken tanuló diákok tudását, másrészt lehetőséget ad a 

tanulóknak, hogy az érettségihez hasonló körülmények között kipróbálhassák magukat, rutint 

szerezhessenek.   

A tizenegyedikes évfolyamvizsga időpontja a 2021/2022-es tanévben április 20. Az előre 

hozott érettségit tevőknek a vizsga egyben a 11-es tanév osztályozóvizsgája is, azaz ezek a 

diákok a tizenegyedikes év végi jegyet ezzel a vizsgával szerzik meg.   

Akik majd tizenkettedikben szeretnének érettségizni, azok a 11-es év végi jegyüket a 

tanórákon szerzett jegyeik és az évfolyamvizsga jegye alapján kapják, úgy, hogy az 

évfolyamvizsga jegye 3 jegynek felel meg.  

TIZENEGYEDIKES ÉVFOLYAMVIZSGA   

A 11. évfolyamig tanultak számonkérése (5 vagy 3 év anyaga) középszintű (B-1) írásbeli, 

illetve szóbeli vizsga keretében. Az írásbeli rész Olvasott szöveg értéséből és 

nyelvhelyességi feladatok megoldásából áll. Időtartama: 60 perc. A szóbeli vizsga 

témaköreinek felsorolása itt, a német munkaközösség oldalán olvasható.  

A vizsga részei és időtartama  

 Írásbeli rész    Szóbeli rész  

Időtartam  60 perc  20 perc  

Aránya az 

értékelésnél  

70 %  30 %  

 

A vizsga értékelése   

%-os határok   

jeles (5)  80 %-tól  

jó (4)  60 %-79 %  

közepes (3)  40 %-59 %  

elégséges (2)  25 %-39 %  

elégtelen (1)  0 %-24 %  

  

A vizsga osztályzata három jegynek felel meg.   

  



 

Az osztályozóvizsga  
Azoknak a tanulóknak, akik előrehozott érettségit kívánnak tenni, azaz a német érettségi 

vizsgát a 12. osztály befejezése előtt szeretnék letenni, a be nem fejezett tanév, illetve adott 

esetben a többi fennmaradó tanév anyagából osztályozó vizsgát kell tenniük.  

Célja a félévi és az év végi osztályzat megszerzése.!!!!!!! 

Kérünk minden diákot, hogy az osztályozó vizsgára való jelentkezést alaposan gondolja át. 

Amennyiben osztályozó vizsgát tesz, az ott szerzett érdemjegy kerül a félévi és az év végi 

bizonyítványba!!!!!! 

Anyaga: a vizsgáig elsajátított, illetve a fennmaradó év(ek) anyaga az adott csoport 

tanmenete és tankönyve alapján (4-5-6 év anyaga) a szaktanárral való előzetes egyeztetés 

szerint.  

Jelentkezési határidő a tavaszi érettségi időszakra febr. 15., az őszi érettségi időszakra 

augusztus 10. Az osztályozóvizsgára az érettségi vizsgára való jelentkezéstől függetlenül kell 

jelentkezni, ,a honlapon található jelentkezési űrlap kitöltésével. Az űrlapot a szülőkkel is alá 

kell íratni!!!!!  

A vizsgázó tudomásul veszi, hogy a fennmaradó évfolyamok félévi és év végi jegye az 

osztályozó vizsgán elért eredménye alapján megállapított osztályzata lesz. 

 

Az osztályozóvizsgát a vizsgázó a szaktanáránál teszi. Az írásbeli rész olvasott szöveg 

értéséből és nyelvhelyességi feladatok megoldásából áll. Időtartama: 60 perc.  

Több év anyagából való vizsgázás esetén a vizsga időtartama változhat. A tesztek száma 

megegyezik a hátralévő tanévek számával.  

A szóbeli vizsga 20 perc, vizsgabizottság előtt, a szaktanár által meghatározott témakörök 

alapján.  

Több év anyagából való vizsgázás esetén a vizsga időtartama változhat. A szóbeli feletek 

száma megegyezik a hátralévő tanévek számával.  

 

A vizsga részei   

 Írásbeli rész  Szóbeli rész   

Időtartam  60 perc   20 perc  

Aránya az 

értékelésnél  

70 %   30 %  

  



A vizsga értékelése   

%-os határok   

jeles (5)  80 %-tól  

jó (4)  60 %-79 %  

közepes (3)  40 %-59 %  

elégséges (2)  25 %-39 %  

elégtelen (1)  0 %-24 %  

Két vagy több évfolyam anyagából történő vizsga esetén az időtartam változhat.  

A tesztek és a szóbeli feleletek száma megegyezik az érettségiig hátralévő évek számával. 

Például, ha egy 11. évfolyamos diák a tavaszi vizsgaidőszakban érettségizni szeretne, akkor 

osztályozó vizsgát tesz a 11. évfolyam anyagából, melynek eredménye lesz a 11. év végi 

jegye. Ezen kívül a 12. évfolyam anyagából újabb vizsgát tesz, melynek eredménye a 12. év 

félévi és év végi osztályzata is lesz egyben.  

12. évfolyam:  

Amennyiben a diák a 11. évfolyam végén előrehozott érettségit tett németből, azzal 

teljesítette a tantárgyi követelményeket, a továbbiakban az órákat nem látogatja.  

Ha a diák eredeti csoportja nem szűnt meg, akkor a szaktanárral való egyeztetés után a diák 

ezeket az órákat látogathatja.   



 

Tantermeink  

   

A munkaközösség két német nyelvi tanteremmel rendelkezik, mindkettőben van TV, CD és 

DVD-lejátszó, valamint internet kapcsolat, laptop és kivetítő is. Az órák legnagyobb része 

ezekben a tantermekben zajlik, kisebb része az osztálytermekben.   

Lehetőség van interaktív tábla, valamint a számítógépes terem internetes gépparkjának 

tanórai használatára.  

Nyelvterületre szervezett kirándulások, nyelvi utak  
A 2021/2022-es tanévben munkaközösségünk a járványhelyzetre való tekintettel, 

kirándulást, nyelvi utat nem tervez.  

Néhány fotó a korábbi évekből:  

  

  

  
Budapest, 2021. szeptember 10.  


