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Lecke 

Óra 

TÉMA 

SZÓKINCS 

BESZÉD- 

SZÁNDÉK 

NYELVTANI 

FOGALOMKÖRÖK 

 

HALLÁS 

UTÁNI  

ÉRTÉS 

IRODALOM 

OLVAS  NI VA LÓ 

 

1. óra Bevezetés 
1. 

lecke 

2-10. 

óra 

  

 

szünidei 

cselekvések, 

költözés, 

lakás 

 programjavas-

lat, invitálás 

ellenjavaslat 

amit kell / tu-

dunk / szeretnénk 

megtenni 

szemrehányó 

kérdés 

helyhatározók 

„wohin”kérdés-re auf, in 

és nach elöljárókkal 

a müssen segédige 

 a jövő idő 

Die neue 

Wohnung in 

Mannheim 

Schulferien in 

Deutsch- 

land und in 

Österreich 

2. 

lecke  

11-20. 

óra 

 

bemutatkozás 

család, 

barátok, hobbi 

lakókörnyezet

, épületek, 

helyek 

lakhely, lakcím 

megnevezése 

félelem kifeje- 

zése 

akarás és nem 

akarás 

indoklás, 

kifogások 

sorszámnevek 

 részes eset 

személyekre 

a wollen segédige 

Steckbrief Im neuen Haus 

3.lecke 

21-30. 

óra 

 

tantárgyak, 

osztályzatok 

ülésrend 

iskola és osz-

tály bemutatása 

helymeghatáro- 

zás 

összehasonlítás: 

régebben és most 

beszámoló és 

értékelés 

 a sein és a haben 

egyszerű múlt ideje 

a mir / dir szem. 

névmás neben / vor / 

hinter után 

az unser / euer birtokos 

névmás 

Ein Neuer in 

der Klasse 

Schulzeugnis in 

Deutsch- 

land 

4.lecke 

31-40. 

óra 

 

 

otthoni 

munkák 

otthoni 

hétköz- 

napok 

segítés a 

háztartásban 

tervezés és 

rákérdezés 

szándékokra 

segítségkérés 

udvarias 

felszólítás 

annak kifeje-

zése, amit szíve- 

sebben tennénk  

mondatkeret elváló 

igekötős igékkel 

a lernen típusú igék 

múlt ideje haben-nel 

 a főnevek részes esete 

Ein 

Interview 

für den 

Schulfunk 

Laura weiß was 

Wichtiges 

5. lecke 

41-50. 

óra 

 

 napi teendők 

családi 

időbeosztás, 

munkamegosztá

s 

beszámolás 

történtekről 

 érdeklődés tör-

téntekről tegezve 

és magázva 

felszólítás 

többekhez 

időpont a kerek 

óra megjelölésével 

az ige helye a 

mondatkeretben 

a wollte / musste / 

konnte alakok 

 a finden típusú igék 

múlt ideje haben-nel 

Papa geht 

einkaufen 

Hans Manz: Ein 

arbeits- 

reicher Tag 

51-55. 

óra 

 

Félévi ismétlés – rendszerezés - számonkérés 

6.lecke 

56-65. 

óra 

 

téli sportok 

téli 

ruházkodás 

sportbaleset 

hogylét 

 érdeklődés má-

sok hogyléte felől 

segítségnyújtás 

balesetkor 

panaszkodás 

bosszúság 

kifejezése 

a sein-nel álló igék 

összetett múlt időben 

a tulajdonne-vek birt. 

esete 

 mich / dich szem. 

névmás 

Steffi fährt 

nach Italien 

Ein rätselhafter 

weißer Mann 

7. lecke 

66-75. 

sportprogram 

csapatok és 

invitálás 

programokra 

a gegen elöljáró 

a földrajzi ne-vekből –

Rebekka 

hört eine 

Deutsche 

Eishockey- 



óra 

 

szurkolók 

híres német 

városok 

tanácstalanság 

kifejezése 

kétségbeesés 

kérdés és 

megerősítő válasz 

er vég-ződéssel képzett 

melléknevek 

helymegjelölés 

elöljáróval és részes 

esettel 

Nachricht 

 

Der 

verlorene 

Fünfziger 

liga 

8. 

lecke 

 76-85. 

óra 

 

 

vásárlás és 

eladás 

árucikkek 

adás-vétel 

felszólítás közös 

cselekvésre 

segélykérés 

egyetértés vagy 

elutasítás 

tárgyak 

értékelése 

a jelzői mel-léknév 

alakja a határozatlan 

névelő és a birt. névmás 

mellett 

a für elöljáró 

a személyes névmások 

részes esete 

Rebekkas 

Idee 

Drei Wun- 

dertüten 

9. lecke 

86-95. 

óra 

 

 napi 

program, napi 

órabeosztás 

programmeg- 

beszélés 

találkozó 

megbeszélése 

közlekedés 

az óra 

találkozás és 

időpont 

megbeszélése 

bosszankodás 

a visszaható igék 

 a sich névmás egyes és 

többes számban 

a womit és a mit wem 

kérdések és a válaszok 

Auf dem 

Spielplatz 

Hans Manz: 

Fußballer des 

Jahres 

10. 

lecke 

96-105. 

óra 

 

 

vásárlás 

Mi mennyibe 

kerül? 

minőség, 

színek 

személyleírás 

felnőttek 

megszólítása 

személyleírás 

tetszés kifejezése 

a haben és az anhaben 

ige 

a welche/-r/-s névmás  

a jelzői melléknév 

néve- 

lőkísérő ragozása 

Noch ein 

Dieb auf 

dem Markt 

Die Geschichte 

vom grünen 

Fahrrad 

106-

111. 

óra 

 

Év végi ismétlés – rendszerezés - számonkérés 

 


