Osztályozó vizsga német nyelv
9. évfolyam

1. idegen nyelv
Nyelvtan:












igeragozás ,rendhagyó igék ragozása
„sein” és a „haben” igék ragozása
Igekötős igék
a főnevek neme, többes száma
a főnevek határozott illetve határozatlan névelője
a főnevek tárgy esete
néhány előljárószó ( pl. in , aus, nach, vor)
a „kein” tagadószó
egyszerű kijelentő mondatok alkotása
egyszerű kérdő mondatok alkotása
tagadás

Szókincs:











család
tevékenységek, szabadidős tevékenységek
ételek, italok
a számok 1-1000
időpont kifejezése
színek
lakóhely, lakás
személyes tárgyak
ruhadarabok
iskolával kapcsolatos szavak

Kommunikációs szándékok:

köszönés

bemutatkozás

kérdésekre válaszolni, kérdést feltenni

időpont megbeszélése

vásárlás

étteremben rendelés

Osztályozó vizsga német nyelv
9. évfolyam

2. idegen nyelv
Nyelvtan:








igeragozás, rendhagyó igék ragozása
a „sein” és a „haben” igék ragozása
a főnevek neme és többes száma
a főnevek határozott és határozatlan névelője
néhány előljárószó (pl. in, aus )
egyszerű kijelentő mondatok alkotása
egyszerű kérdő mondatok alkotása

Szókincs:







család
tevékenységek, szabadidőstevékenységek
számok 1-1000
színek
személyes tárgyak
iskolával kapcsolatos szavak

Kommunikációs szándékok:






köszönés
bemutatkozás
kérdésekre válaszolni
kérdéseket feltenni
vásárlás

Osztályozó vizsga német nyelv
10.évfolyam

1. idegen nyelv
Nyelvtan:








módbeli segédigék
a jövő idő kifejezése (Futur 1)
egyszerű múlt idő (Imperfekt)
összetett múlt idő (Perfekt)
Előljáró szavak
A főnév tárgy és részes esete
valamint a 9. évfolyamnál megadottak











a hét napjai, hónapok
napszakok, napirend
évszakok
időjárás
égtájak
sport
szabadidő, hobby
foglalkozások
valamint a 9. évfolyamnál megadottak

Szókincs:

Kommunikációs szándékok:







tetszés, nemtetszés kifejezése
hirdetésre jelentkezés
időjárásjelentés
önállóan beszélni a szabadidőről
étkezési szokásokról
egy barát bemutatása

Osztályozó vizsga német nyelv
10.évfolyam
2. idegen nyelv
Nyelvtan:







igekötős igék
a főnevek tárgy esete
tagadás
a „kein „ tagadószó
módbeli segédigék
valamint a 9. évfolyamnál megadottak







ételek, italok
lakóhely, lakás
ruhadarabok
időpont kifejezése
valamint a 9. évfolyamnál megadottak

Szókincs:

Kommunikációs szándékok:




Időpont egyeztetése
Étteremben rendelés
Valamint a 9. évfolyamnál megadottak

Osztályozó vizsga német nyelv
11. évfolyam

1. idegen nyelv
Nyelvtan:









Szókincs:










felszólító mód
birtokviszony kifejezése
birtokos eset
birtokos névmások
a személyes névmások tárgy és részes esete
a melléknevek fokozása
a melléknevek ragozása
összetett mondatok
szórendek (egyenes, fordított, mellékmondati)
közlekedési eszközök
pályaudvaron
utazás
szolgáltatások
hotel, szállás
testrészek
ruhák, divat
ünnepek

Kommunikációs szándékok:









tájékozódás a városban
utazás előkészületei, szervezés és szállásfoglalás
szolgáltatások igénybevétele
orvosnál
gyógyszertárban
kórházban
vásárlás ruházati áruházban
meghívás különböző ünnepekre

Osztályozó vizsga német nyelv
12. évfolyam

1. idegen nyelv
Szókincs:












autóvezetés
sport
idegen nyelvtanulás
nevezetességek
pályaválasztás
közlekedés
háztartás
környezetvédelem
egészséges élet
nyaralás
valamint a 9. 10. és 11. évfolyamnál megadottak






feltételes mód jelen és múlt időben
zu+Infinitiv-es mondatszerkezetek
Passiv
Valamint a 9. 10. és 11. évfolyamnál megadottak

Nyelvtan:

Kommunikációs szándékok:






Postán
Telekommunikáció
Munkaügyi hivatalban
Baleset észlelésénél való tennivalók
Orvosnál

Valamint a 9. 10. és 11. évfolyamnál megadottak

