
Tájékoztató a német nyelvi tagozatról (0003) 

 

Az idegennyelvtudás hasznosságát, kiemelkedő szerepét az iskolai oktatásban 

ma már mindenki elismeri. Az egyetemi, főiskolai felvételik esetében, a 

felsőoktatási intézmény döntése értelmében plusz pontot érhet a közép- vagy 

felsőfokú nyelvvizsga, s a diplomaszerzéshez is sok szakon egy vagy két nyelv 

tudása szükséges. A munkaerőpiacon is azok részesülnek előnyben, akik 

minimum egy, de inkább több idegen nyelvet beszélnek. Iskolánkban több 

évtizedes hagyománya van a speciális, magas óraszámban történő 

nyelvoktatásnak. 

 

A német tagozat azok számára előnyös, akik gimnáziumi tanulmányaik után 

nyelvigényes szakokon, szakirányokon szeretnének tovább tanulni, legyen ez a 

szak akár germanisztika, akár valamilyen gazdasági vagy nemzetközi szak. 

 

A 14 fős csoport a kerettantervi óraszámoknál nagyobb óraszámban tanulja a 

német nyelvet. A képzés célja a nyelv magasszintű ismerete, a felsőfokú 

nyelvvizsgára és az emelt szintű érettségire való felkészítés. A tagozatra járó 

diákok 4 éven át tanulják a német nyelvet, az első három évben heti 5 órában, 

az utolsó évben heti 4 órában.  

 

A 0003-as képzési területen második nyelvként az angol vagy a francia nyelvet lehet választani. A választott 

második idegen nyelvet kezdő szinten négy éven át heti 4 órában tanulják a tanulók. 

 

A tagozatra azok jelentkezését várjuk, akik magas, legalább A2+/B1- szintű nyelvismerettel rendelkeznek. 

 

A felvételi sorrendet a tanulmányi eredmények, a magyar nyelvi, a matematika központi írásbeli vizsga 

eredménye, valamint a német szóbeli vizsga alapján állapítjuk meg. 

Gimnáziumunkban számos eszköz és kiegészítő anyag segíti a beszédközpontú oktatást, tanáraink a 

legváltozatosabb lehetőségeket kínálják fel a nyelvgyakorlásra (élménypedagógia, projektfeladatok, páros-és 

kiscsoportos munkák, multidisziplináris oktatás, stb.) 

A gimnáziumban nyelvvizsgaközpont működik (ECL), ahol jó eredménnyel vizsgáznak tanulóink. 

 

Éveken át szerveztünk nyelvi-országismereti tábort tanulóinknak német nyelvterületen, elsősorban Ausztriában, 

amelyek igen sikeresek voltak. A nyelvgyakorlásra ugyanakkor iskolánk többi testvériskolai kapcsolata is 

(Lengyelország, Franciaország, Erdély) lehetőséget kínál. Ezen kívül minden év decemberében meglátogattuk a 

bécsi adventi vásárt. Ezeket a programokat a járványügyi helyzet, ill. az anyagi lehetőség (támogatások) 

függvényében szervezzük majd újra. Tanulóink a lehetőségek és a kínálat függvényében, rendszeresen részt 

vesznek német nyelvű színházi előadásokon, múzeumlátogatásokon, tárlatvezetéseken és vendégelőadók 

előadásain is. 

 

Érettségi eredményeink idegen nyelvből nagyon jók, s a 12. évfolyam végére, sőt előbb, már a 11. évfolyam 

végén, a 12. évfolyam elején legtöbb diákunk leteszi a közép- vagy emeltszintű érettségit, s közben megszerzi a 

közép- vagy felsőfokú nyelvvizsgát. 

 

 



 

A szóbeli vizsgáról általában: 

 

A szóbeli témák kifejtése egy motivációs kép alapján történik. A szóbeli vizsga része egy nyelvhelyességi 

feladatsor megoldása is. A szóbeli vizsgán pontozzuk a nyelvhelyességi feladatsort, valamint a téma kifejtése 

során a kommunikációs készségeket (önállóság, folyamatosság, kiejtés, hangsúly), a szókincset és a 

nyelvhelyességet is. A szóbeli vizsgára csak azokat a jelentkezőket hívjuk be, akik a hozott és az írásbeli (magyar 

és matematika) vizsga során elérhető pontszámból min. 100 pontot elértek. 

 

 

Szóbeli témakörök és elvárások a 0033 német nyelvi tagozaton: 

 

Themen für die Aufnahmeprüfung: 

I. Programme und Feste in der Familie (Alltag, Wochenende, Geburtstag, Weihnachten, Ostern) 

II. Unsere Wohnung (Haus, Wohnung, eigenes Zimmer, Verkehr) 

III. Meine Schule (Schule, Schulfächer, Stundenplan, Programme) 

IV. Mahlzeiten (Frühstück, Mittag- und Abendessen, gesunde Ernährung) 

V. Freizeit (während des Schuljahrs im Alltag, am Wochenende, in den Ferien, Hobbys) 

VI. Tagesplan (an einem Schultag, am Wochenende, in den Ferien) 

VII. Kleidung (in der Schule, zu Hause, zu festlichen Anlässen) 

VIII. Ausflüge, Urlaub (im Sommer, im Winter, mit der Klasse, mit der Familie) 

IX. Sport (in der Schule, außerhalb der Schule, im Fernsehen, Rolle von Sport) 

X. Unsere Umwelt: Wetter, Natur, Tiere, Umweltschutz 


