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NT-56440/NAT START! NEU 

 
TANMENETJAVASLAT 

 

Lecke címe/óra Témakör(ök) Kommunikációs cél Készségfejlesztés Nyelvtan 

(Grüß Gott!) 

1A. Operncafé 

 

 

 

 

 

 

1–3. 

 bemutatkozás,  
 elnézéskérés,  
 italrendelés,  
 számok 1–20-ig 

 bemutatkozás,  
 információkérés és  

-adás (Wo wohnen 
Sie?, Wo ist die 
Goethestraße?), 

 elnézéskérés, és arra 
reagálás 
(Entschuldigung, 
Macht nichts.),  

 igenlő válasz,  
 rendelés 

Olvasáskészség;  
Tk. 8. o. 1.  
Halláskészség;    
Tk. 8. o. 6.  

 a személyes 
névmások,  

 a heißen ige 
ragozása jelen 
időben, 

 szabályos igék 
ragozása (kommen, 
wohnen), 

 a sein ige ragozása 

(Grüß Gott!) 

1B. Zimmer frei 
 
 
 

 
4–6. 

 üdvözlő formulák    érdeklődés árak iránt 
(Was kostet …?),  

 köszönés  
(Guten Tag!),  

 elköszönés, búcsúzás 
(Auf Wiedersehen!, 
Tschüss!, Bis bald!) 

Halláskészség:  
Tk. 11. o. 11.  
Íráskészség:  
Tk. 11. o. 12. 
Beszédkészség:  
Mf. 9. o. 16. 

 egyenes szórend,  
 fordított szórend,  
 kérdő mondat,  
 határozott névelő 

(Wie bitte?) 

2A. Namen … 
Namen … 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7–9. 

 nevek,  
 bemutatkozó 

formulák,  
 számok 20–100-ig,  
 műszaki cikkek és 

jellemzésük  

 bemutatkozás (Ich 
heiße …, Mein Name 
ist …), 

 ismerkedés,  
 visszakérdezés (Wie 

bitte?), ismétléskérés 
(Wiederholen Sie 
bitte!),  

 nem értés (Ich verstehe 
nicht.),  

 betűzés kérése 
(Buchstabieren Sie 
bitte!), 

 árucikkek minősítése 
(billig, teuer) 

Halláskészség:         
Tk. 15. o. 6.  
Beszédkészség:       
Mf. 13. o. 6.  
 

 a határozott és 
határozatlan 
névelő,  

 a főnév többes 
száma, 

 felszólítás 

(Wie bitte?) 

2B. Ausverkauf 
 
 
 
 
 
 
 

 
10–12. 

 az eddig tanultak 
ismétlése,  

 műszaki cikkek és 
jellemzőik,  

 vásárlási szándék 
kifejezése,  

 lebeszélés a 
vásárlásról 

 mennyiségi viszonyok,  
 vélemény kifejezése,  
 tetszés, nem tetszés,  
 egyet nem értés  

(Das finde ich nicht., 
Das ist dann gar nicht 
billig.),  

 meggyőzés 

Olvasáskészség:      
Mf. 18. o. 19. 
Halláskészség:        
Tk. 17. o. 8/a 
Íráskészség:            
Mf. 17. o. 17.  
Mf. 17. o. 18. 
Beszédkészség:      
Tk. 18. o. 9.   
Mf. 15. o. 11.   
Mf. 16. o. 15. 

 a melléknév, mint 
névszói állítmány,  

 a tagadás 

(Guten Appetit!) 

3A. Essen und 
Trinken  

 
13–15. 

 ételek neve,  
 az étkezés 

helyszínei 
(Schnellimbiss, 
Oktoberfest)  

 vélemény kifejezése 
ételekről (Ich esse … 
gern/nicht so gern.) 

Beszédkészség:           
Tk. 20. o. 2.    
Tk. 21. o. 3. 

 főnevek  
tárgyesete,  

 viel, viele névmás 
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Lecke címe/óra Témakör(ök) Kommunikációs cél Készségfejlesztés Nyelvtan 

(Guten Appetit!) 

3B. Sachertorte 
und 
Currywurst  

 
 
 
 

 
16–18. 

 étkezéssel, 
ételrendeléssel 
kapcsolatos szavak 
és kifejezések, 

 fizetés,  
 borravaló adása  

 kívánság, javaslat és 
arra reagálás,  

 kínálás és arra reagálás  
(Was bekommen Sie?, 
Ich möchte …, 
Ich nehme …),  

 információkérés és  
-adás,  

 borravaló  
(Danke, stimmt so.) 

Halláskészség:  
Tk. 23. o. 9.  
Tk. 24. o. 11.  
Íráskészség: 
Mf. 21. o. 1. 
Beszédkészség: 
Tk. 24. o. 10.     
Mf. 25. o. 17.    
Mf. 26. o. 19.  
Mf. 26. o. 21. 

 möchte,  
 tőhangváltós igék 

(essen, nehmen), 
 összetett főnevek, 
 összetett mondat 

(Wie geht’s?)  

4A. Visitenkarte 
 
 
 
 
 

 
19–21.. 

 személyes adatok,  
 személyek neve, 

címe, foglalkozása  

 információkérés és  
-adás,  

 érdeklődés név, cím, 
foglalkozás iránt  
(Was ist … von Beruf?, 
Wie ist die 
Telefonnummer / 
Adresse  
von … ?) 

Halláskészség:            
Tk. 27. o. 4.  
Íráskészség:               
Tk.  27. o. 3.  
Beszédkészség:          
Tk. 26. o. 2. 

 a birtokviszony 
kifejezése a von 
elöljáróval 

(Wie geht’s?) 

4B. Peter macht 
eine Party  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
22–24. 

 bemutatás,  
 bemutatkozás,  
 az életkor 

kifejezése,   
 a hogylét kifejezése  

 bemutatkozás,   
 harmadik személy 

bemutatása (Darf ich 
vorstellen, das ist mein 
Freund, … ), 

 érdeklődés életkor iránt 
és válasz  
(Wie alt bist du?,  
Ich bin … Jahre alt.), 

 kínálás  
(Möchtest du …?, 
Trinkst du …?), 

 ismerkedés,  
 dicséret, 
 érdeklődés mások 

hogyléte iránt, és arra 
való reagálás  
(Wie geht’s?,  
Danke, es geht.),  

 igenlő és nemleges 
válasz 

Halláskészség:             
Tk. 31. o. 9/b  
Beszédkészség:          
Tk. 30. o. 7.   
Tk. 30. o.  9/a   
Mf. 33. o. 17.  
Mf. 34. o. 19. 
 

 mein birtokos 
névmás,   

 az eldöntendő 
kérdés, 

 a schon és noch 
határozók, 

 az -in képző, 
 az egyes szám 

harmadik személyű 
személyes névmás 
tárgyesete, 

 gyenge főnevek, 
 lang–lange 
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Lecke címe/óra Témakör(ök) Kommunikációs cél Készségfejlesztés Nyelvtan 

(Goethestraße 15) 

5A. Familien – aus 
aller Welt 

 
 
 
 
 

 
25–27. 

 családtagok 
jellemzése,  

 foglalkozások,  
 családi állapot 

kifejezése, 
 szabadidős 

tevékenységek 

 személyek 
megnevezése, leírása,  

 beszélgetés a családról,  
 a család bemutatása 

Olvasáskészség:         
Tk. 35. o. 3.       
Tk. 37. o. 9.  
Halláskészség:            
Tk. 33. o. 1.  
Tk. 36. o. 8.  
Íráskészség:               
Mf. 41. o. 13. 
Beszédkészség:         
Tk. 36. o. 5., 7. 

 a haben ige,  
 kein, keine tagadó 

névmás  

(Goethestraße 15) 

5B. Tratsch 
 
 
 
 
 
 
 

 
28–32. 

 cselekvések,  
 foglalkozások  

a beszélgetés fordulatai:  
 csodálkozás kifejezése 

(Wirklich?),  
 tetszés,  
 egyetértés, egyet nem 

értés (nicht wahr?),  
 elégedettség, 

elégedetlenség 
kifejezése,  

 harmadik személy 
jellemzése 

Halláskészség:                            
Tk. 39. o. 10/c 
Íráskészség:      
Mf. 43. o. 18.   
Mf. 44. o. 20. 
Beszédkészség:                          
Tk. 39. o. 10/a         
Mf. 44. o. 21. 
 

 a doch használata  

Összefoglalás, 
dolgozat, 
dolgozatjavítás 

33–35. 

    

(Wir leben aktiv) 

6A. Peter lebt aktiv 
 
 
 
 
 

36–39. 

 szabadidős 
tevékenységek,  

 a hét napjai,  
 szabadidős  

helyszínek 

 események leírása Beszédkészség:          
Tk. 42. o. 3. 

 az am elöljáró 
időhatározói 
jelentésben,  

 az in + tárgyeset 
helyhatározói 
jelentésben,  

 tőhangváltós igék 
(sehen) 

(Wir leben aktiv) 

6B. Was macht 
Helga  
am Donnerstag? 

 
 
 
 
 

40–43. 

 napirend 
kifejezései,  

 időhatározók,  
 vélemény kifejtése  

 napirend elmesélése,  
 események leírása,  
 bizonyosság, 

bizonytalanság 
kifejezése,  

 vélekedés  
(ich glaube/denke/ 
meine) 

Olvasáskészség:  
Mf. 51. o. 15.  
Halláskészség:  
Tk. 45. o. 9.  
Tk. 45. o. 11.  
Íráskészség:  
Tk. 45. o. 10.  
Beszédkészség:  
Tk. 44. o. 7. és 8.     
Mf. 53. o. 20.  

 elváló igekötők,  
 tőhangváltós igék 

(schlafen),  
 időpont és 

időtartam 
kifejezése, 

 a die Uhr és  
die Stunde szavak 
használata,  

 a sondern kötőszó 

(Kommst du 
mit?) 

7A. Eine Nacht in 
Berlin 

44–47. 

 a város helyszínei,  
 cselekvések  

 lakóhely bemutatása, 
jellemzése 

Halláskészség: 
Tk. 47. o. 1. 

 man,  
 es gibt 
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Lecke címe/óra Témakör(ök) Kommunikációs cél Készségfejlesztés Nyelvtan 

(Kommst du 
mit?) 

7B. Hast du heute 
Abend Zeit? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

48–52. 

 időhatározó szavak,  
 meghívás,  
 meghívás  

elfogadása,  
 szabadidős  

tevékenységek, 
ezek színhelyei és 
időpontjai,  

 Berlin  
nevezetességei 

 meghívás (Ich möchte 
dich … einladen.,  
Hast du Lust (auf) …?, 
Interessiert es dich?), 

 meghívás elfogadása 
(Danke für…, Ich habe 
morgen frei., Gute 
Idee!, Vielen Dank, ich 
komme gern.),  

 meghívás elutasítása 
(Ich habe keine Zeit/ 
Lust., Das Thema ist 
nichts für mich., Ich 
kann leider nicht., Das 
geht nicht., Ich hab’ 
schon was vor., Das 
interessiert mich nicht., 
Ich habe leider viel zu 
tun. Lust hätte ich 
schon, aber…),  

 sajnálkozás (leider, 
schade), 

 program megbeszélése, 
 véleménykérés,  
 tudás, nem tudás,  
 öröm 

Halláskészség: 
Tk. 51. o. 11. 
Íráskészség: 
Mf. 62. o. 16.  
Beszédkészség: 
Mf. 64. o. 21.  
Mf. 65. o. 22.  
Tk. 51. o. 10/a  

 a wissen ige 
ragozása,  

 módbeli segédigék: 
können, müssen 
használata és 
ragozásuk,  

 személyes 
névmások 
tárgyesete,  

 leider–schade,   
 elöljárók 

tárgyesettel (auf, 
über, für),  

 erst és nur 
módosítószók 
használata  

(Kommst du mit?) 

kiegészítő anyag:  
7C. Sightseeing  

 Berlin 
nevezetességei 

 Olvasáskészség: 
Tk. 52. o. 12. 

 

(Die Sprach- 
schule  
„Corvina-
Lingua”) 

8A. Ungarisch 
lernen 

 
 
 
 
 
 

53–55. 

 pontos idő,  
 nyelvtanulás és 

nyelvtanulási  
szándék  
kifejezései  

 beiratkozás 
tanfolyamra (Ich 
möchte gern … lernen., 
Haben Sie einen Kurs 
für Anfänger?, Haben 
Sie Abendkurse?),  

 akarat, szándék 
kifejezése,  

 időpontok egyeztetése, 
 nyomtatvány kitöltése  

Olvasáskészség:  
Mf. 72. o. 11.  
Mf. 74. o. 12.  
Halláskészség:  
Tk. 58. o. 3.  
Tk. 58. o. 4. 
Íráskészség: 
Tk. 57. o. 2.  
Mf. 72. o. 11/c 
Beszédkészség: 
Tk. 57. o. 2.     
Mf. 75. o. 17.        
Mf. 76. o. 19. 
 

 a wollen módbeli 
segédige,   

 a pontos idő 
kifejezése,  

 ország és 
városnevek mellett 
használt 
elöljárószavak,  

 keiner, keine, keins  
határozatlan 
névmások,  

 dieser, diese, dieses 
mutatónévmás,  

 jeder/alle 

(Die Sprach- 
schule…) 

8B. Farben – 
Länder – 
Sprachen 

 
56–59. 

 országok, nyelvek, 
nemzetiségek,  

 színek  

 nyelvi, nemzeti 
hovatartozás 
kifejezése,  

 nemzeti zászlók 
(Welche Farbe hat die 
Fahne von …?) 

Halláskészség: 
Tk. 60. o. 7.  
Íráskészség: 
Tk. 61. o. 8. 
Beszédkészség:   
Tk. 59. o. 5. 
 

 országnevek és 
nyelvek 
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Lecke címe/óra Témakör(ök) Kommunikációs cél Készségfejlesztés Nyelvtan 

(Das Picknick) 

9A. Radtour ins 
Elbetal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

60–64. 

 élelmiszerek,  
 ételkészítés   

 milyen ételeket 
szeretek/nem szeretek 
(Ich mag/esse gern/ 
habe nicht so gern/esse 
lieber …), 

 felszólítás közös 
cselekvésre (Komm 
doch mit!, Kauf…!),  

 dicséret (eine super 
Idee), 

 egyetértés (in 
Ordnung), egyet nem 
értés (Das ist doch zu 
teuer., Das mag ich 
nicht.),  

 meggyőzés (Ich muss 
auch lernen, trotz-  
dem …, Das schaffen 
wir.),   

 kérés, javaslat (Back 
lieber…!), és arra 
reagálás,  

 sajnálkozás 

Halláskészség: 
Tk. 64. o. 3. 
Íráskészség: 
Tk. 67. o. 10.  
Beszédkészség: 
Mf. 81. o. 5.  

 a felszólító mód,  
 mögen módbeli 

segédige,  
 kötőszavak 

fordított szórenddel 
(deshalb, 
trotzdem), 

 valószínűség 
kifejezése 

(Das Picknick) 

9B. Der Einkauf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

65–69. 

 élelmiszer-vásárlás 
piacon és boltban  

 az eladó és a vevő 
kérdései/válaszai 
élelmiszer vásárlásnál  
(Was bekommen Sie?, 
Was brauchen Sie?, 
Sonst noch etwas?, 
Geben Sie mir … 
Pfund/Kilo.,  
Ich möchte/nehme …, 
Danke ich brauche 
nichts mehr.), 

 a szükségesség 
kifejezése  

Halláskészség:  
Tk. 70. o. 14. 
Íráskészség:  
Mf. 87. o. 23. 
Beszédkészség:  
Tk. 70. o. 15.     
Mf. 86. o. 22.       
Mf. 87. o. 24. 
 

 nicht(s) mehr,  
kein … mehr  
tagadószavak 

(Das Picknick) 

kiegészítő anyag:  
9C. Der 

Naschmarkt in 
Wien 

 

 a „bécsi” német 
nyelv sajátosságai  

 Halláskészség: 
Tk. 71. o. 16. 

 

(Na, wie 
schmeckt’s?) 

10A. Essen gehen 
 
 
 
 
 

70–73. 

 étteremtípusok,  
 ételek, italok,  
 a terített asztal,  
 egyéni reggelizési 

szokások,  
 nemzeti étkezési 

szokások,  
 meghívás 

 vélemény kifejezése,   
 elégedettség kifejezése, 
 meghívás (Wohin 

möchten Sie essen 
gehen?, Wo essen Sie 
gern?),  

 beszélgetés az étkezési 
szokásokról (Isst du 
gern …?) 

Beszédkészség:   
Tk. 74. o. 1.  
Tk. 75. o. 3. és 4. 
Halláskészség:                 
Tk. 76. o. 6.  
Tk. 77. o. 9.  

 dürfen módbeli 
segédige 

(Na, wie 
schmeckt’s?) 

10B. Im Restaurant 
 
 
 

 étteremben  javaslat, és arra 
reagálás,  

 éttermi ételrendelés,  
 események leírása 

Olvasáskészség: 
Mf. 97. o. 18.    
Mf. 98. o. 19.   
Halláskészség:  
Tk. 81. o. 12.  
Beszédkészség:  

 részes eset,  
 birtokos névmások,  
 dass kötősző 
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Lecke címe/óra Témakör(ök) Kommunikációs cél Készségfejlesztés Nyelvtan 

 
 

74–77. 

Tk. 80. o. 11.    
Tk. 81. o. 13.   
Mf. 99. o. 20. 

Összefoglalás, 
dolgozat, 
dolgozatjavítás 

78–80. 

    

(Leute & Kleider) 

11A. Leute über 
Kleider 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

81–84. 

 öltözködés,  
 ruhavásárlás,   
 ruhadarabok,  
 öltözködési 

szokások 

 a hovatartozás 
kifejezése (gehören),  

 véleménykérés, és arra 
reagálás (Meiner 
Meinung nach …),  

 információkérés,  
 tetszés (Wie gefällt 

dir… ?, … gefällt mir 
gut/… finde ich 
modisch),  

 nemtetszés kifejezése 
(… gefällt mir 
überhaupt nicht / finde 
ich altmodisch),  

 a ruha-, ill. 
cipővásárlás kifejezései 
(Wo kann ich … 
anprobieren?, Welche 
Größe …?),  

 meggyőzés (… passt 
Ihnen gut., … steht dir 
gut.)  

Halláskészség: 
Tk. 87. o. 4.  
Íráskészség:  
Mf. 104. o. 11.  
Beszédkészség: 
Tk. 83. o. 1.   
Tk. 86. o. 3.   
Tk. 87. o. 5.   
Mf. 105. o. 12. 
Mf. 109. o. 21. 
Mf. 110. o. 22. 

 a személyes 
névmások részes 
esete, 

 igék részes és 
tárgyesettel,  

 részes esettel álló 
elöljárók 

(Leute & Kleider) 

11B. Überraschung 
in lila 

11C. Inge kauft  
ein Kleid 

85–88. 

 ajándékvásárlás   a vásárlás kifejezései 
(Kann ich … 
umtauschen?),  

 kérés, bizonytalanság  
(Hm… ich weiß nicht 
so recht.), 

 történet elmesélése  

Íráskészség: 
Tk. 89. o. 7.        
Tk. 89. o. 9.  
Beszédkészség:  
Tk. 90. o. 10.  

 

(Wohnideen) 

12A. Möbelstücke  
 
 
 
 

89–90. 

 bútorok,  
 lakás részei 

 helymeghatározás 
kifejezése,  

 képleírás 

Beszédkészség:  
Mf. 121. o. 22. 

 helyhatározók 
részes és 
tárgyesettel (in, 
über, an, auf, 
neben,  
hinter, vor, unter, 
zwischen) 
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Lecke címe/óra Témakör(ök) Kommunikációs cél Készségfejlesztés Nyelvtan 

(Wohnideen) 

12B. 
Wohnwagenidylle  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

91–93. 

 az „ideális” lakás 
 

 kritika kifejezése,  
 tetszés, nemtetszés 

kifejezése  
 

Beszédkészség: 
Tk. 94. o. 4.      
Mf. 120. o. 20.    
Mf. 121. o. 21.  
 

 a genug használata,  
 a denn kötőszó, 
 viel, wenig 

határozatlan 
számnevek 
használata  

 

(Wohnideen) 

12C. Heute stirbst 

du 

 

 

 

 

 

 

 

94–96. 

 lakás berendezése 
 

 berendezési tárgyak 
elhelyezésével 
kapcsolatos kifejezések, 

 szöveg és kép 
összehasonlítása 
(Was kommt …?  
rechts vom/links vom 
Tisch hängt/liegt/  
steht …) felszólítás 
(Stellen Sie den Tisch 
in die Mitte!) 

Íráskészség: 
Tk. 97. o. 8. és 9.     
Tk. 99. o. 15. 
Olvasáskészség: 
Tk. 98. o. 11.   
Tk. 98. o. 12. 
Halláskészség:  
Tk. 99. o. 16.  
Tk. 99. o. 17. 

 legen-liegen,  
 stellen-stehen,  
 setzen-sitzen,  
 hängen-hängen 

igepárok 

(Polizeiruf 133) 

13A. Urlaub mit 
Überraschung
en 

 
 
 
 

97–102. 

 utazás,  
 hétköznapi  

cselekvések  
múlt időben  

 múlt idejű történések 
elmesélése,  

 beszélgetés a 
közelmúlt 
eseményeiről,  

 hivatalos levél 

Olvasáskészség: 
Tk. 104. o. 4.     
Íráskészség: 
Tk. 104. o. 5.    
Tk. 104. o. 6.  
Beszédkészség: 
Tk. 104. o. 7.  
Tk. 105. o. 9.    
Mf. 127. o. 8. 

 a múlt idő (Perfekt) 
képzése és 
használata 

(Polizeiruf 133) 

13B. Einbruch in 
die Villa 
Krüger  

 
 
 

103–106. 

 egy betörés 
története 

 történetek elmesélése  Halláskészség: 
Tk. 106. o. 11/b 
Íráskészség: 
Mf. 132. o. 17. 
Beszédkészség:  
Tk. 106. o. 11/a  
Mf. 130. o. 14.  
Mf. 133. o. 20.  

 jemand, niemand 
használata  

Ismétlés, 
összefoglalás, 
dolgozat, 
dolgozatjavítás 

107–111. 
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Lecke címe/óra Témakör(ök) Kommunikációs cél Készségfejlesztés Nyelvtan 

(Wiener 
Geschichten) 

14A. Unterwegs 
 
 
 
 
 
 
 
 

1–5. 

 közlekedés 
kifejezései,   

 közlekedési 
eszközök,  

 útbaigazítás 

 események elmesélése,  
 útirányok, tájékozódás 

az utcán (Gehen Sie an 
der Kirche vorbei/ 
durch den Tunnel/über 
den Platz/um den Platz 
herum., Überqueren 
Sie die Straße.) 

Olvasáskészség:   
Mf. 137. o. 5. 
Halláskészség:  
Tk. 109. o. 1.   
Tk. 110. o. 6.  
Íráskészség: 
Tk. 109. o. 4.  
Tk. 109. o. 5. 
Beszédkészség:  
Tk. 110. o. 9/b 

 részes esettel álló 
elöljárószavak,  

 a gegenüber 
elöljárószó, 

 tárgyesettel álló 
elöljárószók 
helyhatározói 
használatban (durch, 
über), 

 birtokos eset,  
 birtokos szerkezet,  
 a wegen elöljárószó 

(Wiener 
Geschichten) 

14B. Ein Ausländer 
in Wien  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6–9. 

 útbaigazítás,  
 Bécs helyszínei  

 megszólítás az utcán 
(Entschuldigung! 
Können Sie mir 
helfen?), 

 információkérés 
(Sagen Sie mir bitte 
den Weg!, 
Entschuldigung, wie 
kommt man …?, 
Ich finde die U-Bahn-
Station nicht.), és 
információadás (Gehen 
Sie bis zur Kärntner- 
straße!, Gehen Sie hier 
geradeaus!),  

 térképolvasás 

Olvasáskészség: 
115. o. 14.  
Halláskészség: 
Tk. 112. o. 11.    
Tk. 116. o. 16. 
Íráskészség: 
Mf. 139. o. 11.  
Mf. 144. o. 22. 
Beszédkészség: 
Tk. 113. o. 12., 13.         
Tk. 115. o. 15.   
Mf. 138. o. 8. 
Mf. 140. o. 12.    
Mf. 143. o. 21. 

 bis és bis zu 
használata, 

 részes esettel és 
tárgyesettel álló 
elöljárószók 
helyhatározói 
használatban  

(Wiener 
Geschichten) 

kiegészítő anyag: 
14C. Die 

Straßenbahn J 

 Bécs  
nevezetességei 

 térképolvasás Olvasáskészség:  
Tk. 117. o. 17.  

 

(Kein Problem) 

15A. Morgens um 
halb sieben 
vor dem 
Badezimmer  

 
 

10–13. 

 hétköznapi 
tevékenységek,  

 tisztálkodás  
kifejezései 

 szemrehányás,  
 elégedetlenség 

kifejezése (Was machts 
du so lange?),  

 bocsánatkérés, és arra 
reagálás,  

 bosszúság kifejezése  
(Na endlich …) 

Íráskészség:  
Mf. 147. o. 3.   
Mf. 148. o. 5.  
Beszédkészség:  
Tk. 120. o. 4.  
Mf. 149. o. 6. 

 a visszaható ige,  
 a visszaható 

névmás ragozása 
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Lecke címe/óra Témakör(ök) Kommunikációs cél Készségfejlesztés Nyelvtan 

(Kein Problem) 

15B. Am Telefon 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14–17. 

 telefonálás  
kifejezései,  

 munkahelyi  
tevékenységek,  

 érzelmek kifejezése 

 telefonálás hivatalos 
ügyben (Ich möchte 
Herrn … sprechen.),  

 a hívott fél reagálása 
(Was kann ich für Sie 
tun?, Kann ich 
irgendwie behilflich 
sein?),  

 üzenethagyás (Wollen 
Sie ihm eine Nachricht 
hinterlassen? Ich lege 
ihm eine Notiz hin.),  

 sikertelen telefonálás 
(in einer Besprechung/ 
außer Haus sein / die 
Leitung ist besetzt, Ich 
bitte um Verständnis.),  

 kapcsolás (Ich 
verbinde Sie.),  

 újrahívás (Ich rufe ihn 
später noch mal an.),  

 jegyrendelés, 
tortarendelés telefonon 

Olvasáskészség:             
Mf. 151. o. 12.   
Mf. 152. o. 15/b 
Halláskészség: 
Tk. 121. o. 5.   
Tk. 122. o. 6.  
Tk. 123. o. 7.  
 Beszédkészség: 
Tk. 123. o. 8.  
Mf. 151. o. 13.   
Mf. 152. o. 15/c   
Mf. 153. o. 19.    

 

(Kein Problem) 

15C. Wie schön – 
endlich ist die 
Familie 
zusammen! 

 
 
 
 

18–20. 

 érzelmek  
kifejezése,  

 családi ünnepek,  
 gratuláció 

 gratuláció (Herzliche 
Glückwünsche),  

 köszönetmondás 
(Vielen Dank für …),  

 meglepetés (Ach, das 
ist wirklich…),  

 bosszúság (Aber 
wieso?, Ach was, 
immer dieselbe Platte!, 
Quatsch!)  

Íráskészség:    
Mf. 153. o. 17.  
Mf. 153. o. 18. 
Tk. 125. o. 11.      

 névmási 
határozószavak 

Összefoglalás, 
ismétlés, dolgozat, 
dolgozatjavítás 

21–24. 

    

(Schüler für alles) 

16A. gern–lieber– 
am liebsten 

 
25–27. 

 házimunkák,  
tevékenységek  
a háztartásban,  

 melléknevek 

 vágyak kifejezése  Beszédkészség:  
Tk. 127. o. 2. 
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Lecke címe/óra Témakör(ök) Kommunikációs cél Készségfejlesztés Nyelvtan 

(Schüler für alles) 

16B. Der 
Schülerservice 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28–33. 

 cégalapítás,  
 munkák  

összehasonlítása,  
 munkamegbeszélés  

 meggyőzés,  
 kívánság,   
 kapcsolatfelvétel 

telefonon (Am 
Apparat., Ich rufe dich 
wegen …), 

 ígéret, egyetértés (ist in 
Ordnung),  

 tiltakozás (Tut mir 
Leid, aber…,  Das geht 
nicht, um keinen Preis, 
das kommt nicht in 
Frage, das ist nichts 
für mich),  

 bizonytalanság (Hm… 
ich weiß nicht.)  

Olvasáskészség:  
Tk. 129. o. 5.  
Mf. 160. o. 9.        
Halláskészség: 
Tk. 129. o. 8.  
Tk. 131. o. 12/a  
Íráskészség: 
Tk. 129. o. 9.  
Tk. 131. o. 12/b  
Tk. 131. o. 13.  
Beszédkészség: 
Tk. 131. o. 10/b  
Mf. 157. o. 4.   
Mf. 165. o. 24.   
Mf. 166. o. 25.  
Mf. 166. o. 26.  
Mf. 166. o. 27. 

 melléknévfokozás,  
 hasonlítás, 
 a lassen ige,  
 a lassen segédigei 

használatban, 
 kérdőszóval 

bevezetett 
mellékmondatok, 

 a weil kötőszó,  
 az ok-okozati 

viszony kifejezése 

(Endlich fahren 
wir auf Urlaub!) 

17A. Im Reisebüro 
Atlantis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

34–36. 

 utazás  információkérés a 
pályaudvaron (Ich 
möchte fragen/Ich 
möchte mich 
erkundigen, wo der 
Zug aus … ankommt., 
Hat der Zug aus … 
Verspätung?), 

 jegyvásárlás/jegyfoglal
ás (Einmal ICE 
nach…, Möchten Sie 
hin und zurück?, 
Einfach?, Raucher?, 
Was kostet das 
Flugticket?, den 
Supersparpreis 
nehmen),  

 pénzváltás (Ich möchte 
… in … umtauschen., 
Sie bekommen dafür…)  

Halláskészség: 
Tk. 134. o. 1.  
Tk. 136. o. 3.  
Beszédkészség: 
Tk. 135. o. 2.   

 sorszámnevek 
képzése,  

 évszámok, a dátum 
kifejezése,  

 időhatározók,  
 országnevek 

ragozása  

(Endlich fahren 
wir auf Urlaub!) 

17B. 
Urlaubswünsc
he 

 
 
 
 
 

37–40. 

 a nyaralás  
helyszínei és 
tevékenységi 
formái,  

 egy utazás  
előkészítése  

 nyaraláshoz 
kapcsolódó 
kifejezések, 

 tetszés, nemtetszés 
kifejezése, vélemény 
(Es ist mir wichtig,  
am liebsten …) 

Olvasáskészség:  
Mf. 178. o. 20. 
Halláskészség:  
Tk. 140. o. 9.  
Tk. 139. o. 7/a 
Íráskészség:  
Mf. 179. o. 21.  
Beszédkészség:   
Tk. 137. o. 5.  
Tk. 138. o. 6/b  
Mf. 180. o. 22. 

 a melléknév 
gyenge ragozása 

(Endlich fahren 
wir auf Urlaub!) 

kiegészítő anyag: 
17C. Das Baby auf 

dem Autodach  

  képleírás, elmesélés  Beszédkészség:        
Tk. 142. o. 10. 
Tk. 142. o. 12. 
Olvasáskészség: 
Tk. 142. o. 11. 
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Lecke címe/óra Témakör(ök) Kommunikációs cél Készségfejlesztés Nyelvtan 

(Haben Sie ein 
Zimmer frei?) 

18A. An der 
Rezeption 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

41–44. 

 szállodai  
helyfoglalás,  

 szálláshelyek,  
 szolgáltatások   

 szobarendelés (Ich 
möchte ein 
Einzelzimmer/Doppelzi
mmmer mit 
Bad/Dusche., Ich 
nehme das Zimmer.),  

 tájékoztatás a 
szállodában (Zimmmer 
… ist frei. Alle Zimmer 
sind belegt., … Euro 
für eine Nacht.),  

 információkérés és  
-adás (Kann man bei 
Ihnen mit Kreditkarte 
bezahlen?, Was kostet 
bei Ihnen eine 
Übernachtung?, Füllen 
Sie dieses Formular 
aus.),  

 szállodai 
szolgáltatásokkal 
kapcsolatban 
prioritások kifejezése 
(für mich ist … 
wichtiger als, ich finde 
… ist nicht so wichtig, 
wie …)  

Olvasáskészség:   
Tk. 147. o. 5/a  
Mf. 185. o. 6. 
Beszédkészség:  
Tk. 146. o. 2.  
Halláskészség:  
Tk. 147. o. 3.  

 melléknév erős 
ragozása,  

 melléknév vegyes 
ragozása 

(Haben Sie ein 
Zimmer frei?) 

18B. Wohnen – wie 
im Hotel 

 
 
 
 
 
 
 
 

45–48. 

 élet egy luxushajón, 
 szolgáltatások 

 érvelés, meggyőzés, 
ellentmondás 

Olvasáskészség:  
Tk. 149. o. 8., 9. 
Tk. 149. o. 10. 
Mf. 190. o. 19.  
Mf. 192. o. 21.  
Halláskészség:                   
Tk. 150. o. 13.  
Íráskészség:  
Tk. 150. o. 12. 
Mf. 193. o. 22. 
Beszédkészség:  
Tk. 149. o. 11.  
Mf. 192. o. 20. 

 melléknév erős 
ragozása,  

 melléknév vegyes 
ragozása  
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Lecke címe/óra Témakör(ök) Kommunikációs cél Készségfejlesztés Nyelvtan 

(Schule macht 
Spaß?!) 

19A. Die Schule – 
heute und 
gestern 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

49–53. 

 iskola, tantárgyak, 
oktatási formák, 
iskolatípusok,  

 német, svájci és 
magyar iskola,  

 az ideális iskola 

 összefüggő történetek 
elmesélése,  

 életrajz elmesélése,  
 iskolai pályafutással 

kapcsolatos kifejezések  
(Ich besuchte die 
Grundschule., Ich 
machte das Abitur.), 

 véleménykifejtés  
(Ich finde es falsch/ 
schön, dass …, Am 
besten gefällt mir…), 

 egyetértés  
(Du hast Recht.),  

 minősítés (Blödsinn!),  
 ellentmondás  

(Ich bin dagegen., Da 
bin ich anderer 
Meinung., Das stimmt 
nicht.) 

Olvasáskészség:   
Tk. 154. o. 3/a  
Íráskészség:  
Tk. 155. o. 3/b 
Beszédkészség:  
Tk. 152. o. 1.   
Tk. 155. o. 4.   
Tk. 156. o. 6., 7.  
 
 
 

 az elbeszélő múlt 
(Imperfekt) 
képzése,  

 a módbeli 
segédigék 
Imperfektje  

(Schule macht 
Spaß?!) 

19B. Das segelnde 
Klassen- 
zimmer 

 
 
 
 
 
 

54–57. 

 egy osztály 
hajóutazásának 
naplójegyzetei  

 vélemény kifejezése,  
 interjúkészítés,  
 események leírása  

Olvasáskészség:   
Mf. 202. o. 15. 
Halláskészség:   
Tk. 160. o. 10.  
Íráskészség:     
Mf. 198. o. 7/c  
Mf. 199. o. 8.   
Mf. 201. o. 12. 
Beszédkészség:        
Tk. 160. o. 11.  
Mf. 198. o. 7/a, b  
Mf. 204. o. 18. 

 a főnevesült 
melléknevek 

(Schule macht 
Spaß?!) 

Kiegészítő anyag: 
19C. Chemiestunde 

am Küchen- 
tisch 

 

 alternatív tanulási– 
tanítási módszerek 

 Olvasáskészség:  
Tk. 161. o. 12/a 
Beszédkészség:    
Tk. 161. o. 12/b  
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Lecke címe/óra Témakör(ök) Kommunikációs cél Készségfejlesztés Nyelvtan 

(Gute 
Besserung!) 

20A. Wo fehlt es? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

58–62. 

 testrészek,  
 betegségek,  
 az orvosi vizsgálat  

orvos-beteg szituáció:  
 információkérés (Was 

fehlt Ihnen?, Was 
haben Sie für 
Schmerzen?, Was tut 
Ihnen weh?, Wie hoch 
ist das Fieber?),  

 információadás (Ich 
hätte gern einen 
Termin …, Ich möchte 
etwas gegen …, Ich habe 
…schmerzen., Ich bin 
erkältet.), felszólítás 
(Machen Sie den Mund 
auf!, Ihre 
Versicherungskarte, 
bitte!),  

 tiltás,  
 bizonyosság, 

bizonytalanság,  
 véleménykérés, és arra 

reagálás 

Olvasáskészség: 
Tk. 168. o. 6.  
Halláskészség: 
Tk. 165. o. 3.  
Íráskészség: 
Tk. 167. o. 5/c   
Tk. 169. o. 8. 
Beszédkészség: 
Tk. 166. o.  4.     
Tk. 167. o. 5/a      
 

 a szenvedő 
szerkezet jelen 
ideje, 

 a sollen módbeli 
segédige    

(Gute 
Besserung!) 

20B. Virus auf 
Weltreise 

 
 
 

63–65. 

 betegségek  
gyógyítása,  

 gyógyszerek és 
gyógymódok 

 információkérés, 
információadás,  

 javaslat és arra 
reagálás,  

 események leírása 

Halláskészség:  
Tk. 172. o. 11.  
Tk. 172. o. 12.  
Íráskészség: 
Tk. 171. o. 10.    
Mf. 216. o. 22/b 
Beszédkészség:  
Mf. 217. o. 23.  

 

(Gute 
Besserung!) 

Kiegészítő anyag: 
20C. Der 

schwierige 
Patient 

     

Összefoglalás, 
dolgozat, 
dolgozatjavítás 
 

66–68. 

    

(Lektion Plus) 

Plus A. Budapest 
anno 

 

 Budapest 
nevezetességei 

 a szülőhely és 
Budapest 
nevezetességeinek 
bemutatása  

Beszédkészség:   
Tk. 178. o. 2. 

 

(Lektion Plus) 

Plus B. Das 
Preisausschr
eiben 

Plus C. Städte… 

 

 

71–72. 

 országismeret    hivatalos levélben 
megszólítás és 
elbúcsúzás, 

 Rostock, Salzburg, 
Luzern látnivalóinak 
bemutatása 

Olvasáskészség:  
Tk. 180. o. 5. 
Halláskészség: 
Tk. 182. o. 7/b 
Tk. 183. o. 8. 
Tk. 184. o. 9. 
Tk. 185. o. 10. 
Beszédkészség: 
Tk. 185. o. 11. 
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Lecke címe/óra Témakör(ök) Kommunikációs cél Készségfejlesztés Nyelvtan 

Ismétlés, 
összefoglalás 

73–75. 

    

 


