OSZTÁLYOZÓ VIZSGA NÉMET NYELV, 6 OSZTÁLYOS
7. évfolyam
1. Család
2. Étkezés
3. Idő, időjárás
4. Öltözködés
5. Iskola, barátok
6. Szabadidő, szórakozás
7. Város, bevásárlás
8. Utazás, pihenés

Fogalomkörök
Fogalomkörök

Fogalomkörök nyelvi kifejezése

Cselekvés,
történés, létezés
kifejezése
jelenidejűség

múltidejűség
jövőidejűség

Präsens
Präsens mit
Vokalwechsel,
trennbare Verben
Präteritum (csak:
haben, sein)
Futur (mit Präsens)

Ich bin heute zu Hause. Die
Sonne scheint schön.
Der Zug fährt gleich ab.
.
Er liest das Buch.
Er hatte ein Fahrrad.
Ich war schon in England.
Ich bleibe morgen zu Hause.

haben
Possessivpronomen

Ich habe einen Bruder.
Das ist meine Familie.

Birtoklás kif

Térbeli
viszonyok
irányok,
helymeghatározás

hier, dort, links, rechts,oben,
unten, hinten…Mein
Schreibtisch steht links.

Időbeli
viszonyok
gyakoriság

időpont
Mennyiségi visz

Wie oft?
Ich spiele oft mit Peter.
selten, manchmal, oft,
immer, nie
in, um, am, wann?
im Winter, um 8 Uhr, am
Freitag

számok
határozott
mennyiség
határozatlan
mennyiség

eins, zwei
eine Portion Pommes
alles, viel, wenig,
nichts

Ich lerne viel, und ich habe
wenig Zeit.

Minőségi visz
Wie?
Modalitás
felszólítás
névszók a
mondatban
Szövegösszetartó kötőszók
névmások
eszközök
Esetviszonyok

Ich bin zufrieden. Das finde ich
prima.
möchte
Ich möchte ein Eis.
Komm morgen wieder! Spielt
Tennis!
Nominativ, Akkusativ Er zeichnet Bilder.
Grete fragt uns, nicht ihn.
und/oder/aber/denn,das
ich, mich, mein
dieser, man

A továbbhaladás feltételei
Hallott szöveg értése
A tanuló
megérti az utasításokat, azokra cselekvéssel válaszol;
jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kéréseket, kérdéseket, közléseket,
eseményeket megért;
- jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szövegből fontos információt
kiszűri;
- jórészt ismert nyelvi eszközökkel, egyszerű mondatokban megfogalmazott szöveg
lényegét megért;
- ismeretlen nyelvi elemek jelentését jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott
szövegből kikövetkezteti.
Beszédkészség
-

A tanuló
- jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre mondatokban válaszol;
- egyszerű mondatokban közléseket megfogalmaz;
- kérdéseket tesz fel;
- eseményt mesél el;
- megértési probléma esetén segítséget kér;
- beszélgetést kezdeményez, befejez.
Olvasott szöveg értése
A tanuló
-

jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szöveget megért;

jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szövegben fontos információt
megtalál;
- jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szöveg lényegét megérti;
- egyszerű, képekkel illusztrált szöveget megért;
- ismeretlen nyelvi elemek jelentését jórészt ismert nyelvi elemek segítségével
megfogalmazott szövegben kikövetkezteti.
Íráskészség
-

A tanuló
-

jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott rövid szöveget diktálás után leír;
egyszerű, strukturált szöveget (baráti üzenet, üdvözlet) létrehoz;
ismert struktúrák felhasználásával tényszerű információt közvetítő szöveget ír.

8. évfolyam
1. Család
2. Otthon
3. Étkezés
4. Sport
5. Iskola, barátok
6. Szabadidő, szórakozás
7. Egészséges életmód
8. Város, bevásárlás
9. Utazás, pihenés
10. A munka világa
11. Tudomány, technika
12. Környezetünk védelme

Fogalomkörök
Fogalomkörök

Fogalomkörök nyelvi kifejezése

Cselekvés,
történés, létezés
kifejezése
jelenidejűség

Präsens
Präsens mit
Vokalwechsel,
trennbare Verben

Ich bin heute zu Hause. Die
Sonne scheint schön.
Der Zug fährt gleich ab. Er
liest das Buch vor.

múltidejűség

Präteritum
Perfekt

jövőidejűség

Futur
sich-Verben

Er machte einen Fehler. Ich
ging in die Schule.Ich habe
ein Eis gegessen.
Ich werde dieses Jahr nach
Spanien fahren.
Ich freue mich.

haben
Possessivpronomen
gehören + D.

Ich habe einen Bruder.
Das ist meine Familie.
Dieses Fahrrad gehört mir.

Birtoklás kif

Térbeli
viszonyok
irányok,
helymeghatározás
in, auf, vor, hinter,
neben (A/D)

hier, dort, links, rechts, oben,
unten, hinten…Mein
Schreibtisch steht links.
Ich lege das Heft auf den
Tisch. Er steht neben dem
Bett.

Időbeli viszonyok
gyakoriság

időpont

Wie oft?
selten, manchmal, oft,
immer, nie
einmal, zweimal
monatlich,wöchentlich
in, um, am, wann?
jeder, dieser, voriger
gegen

Ich spiele oft mit Peter.
Ich mache Gymnastik zweimal
am Tag.
Ich gehe wöchentlich zweimal
schwimmen.
im Winter, um 8 Uhr, am
Freitag; Vorigen Freitag
fuhren wir nach Berlin.Er
wird gegen acht nach Hause
kommen.

Mennyiségi visz
számok
határozott
mennyiség
határozatlan
mennyiség
sorszámok

eins, zwei
eine Portion Pommes
alles, viel, wenig,
nichts
viele, wenige
erst, viert

Ich lerne viel, und ich habe
wenig Zeit.
Viele meinen, es stimmt nicht!
Der vierte auf dem Foto bin
ich.

Wie?

Ich bin zufrieden. Das finde
ich prima.

Minőségi visz

Was für ein?
Welcher?
(Adjektivdeklination)
möchte
können, wollen

Modalitás

felszólítás

Esetviszonyok

Szövegösszetartó kötőszók
névmások
eszközök

Das ist eine leichte Aufgabe.
Ich finde den roten Rock
modisch.
Ich möchte ein Eis. Er kann
nicht schwimmen. Ich will
nach Hause.
Komm morgen wieder! Spielt
Tennis! Nehmen Sie bitte
Platz! Gehen wir jetzt!
Nominativ, Akkusativ Er zeichnet Bilder. Grete fragt
Dativ, Genitiv
uns, nicht ihn. Er gibt seinem
Freund die Hand. Die Tür des
Zimmers führt in den Garten.
und/oder/aber/denn das
ich, mich, mein, mir, dir,
dieser, man

A továbbhaladás feltételei
Hallott szöveg értése
A tanuló
utasításokat megért, azokra cselekvéssel válaszol;
jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kéréseket, kérdéseket, közléseket,
eseményeket megért;
- jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, kb. 100 szavas szövegből fontos
információt kiszűr;
- jórészt ismert nyelvi eszközökkel, megfogalmazott, kb. 100 szavas szöveg lényegét
megérti;
- ismeretlen nyelvi elem jelentését jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott,
kb. 100 szavas szövegből kikövetkezteti;
- jórészt ismert nyelvi elemek segítségével megfogalmazott, kb. 100 szavas szövegben
képes a lényeges információt a lényegtelentől elkülöníteni.
Beszédkészség
-

A tanuló
jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre egyszerű mondatokban
válaszol;
- egyszerű mondatokban közléseket megfogalmaz,
- kérdéseket feltesz,
- eseményeket elmesél;
- megértési probléma esetén segítséget kér;
- egyszerű párbeszédben részt vesz.
Olvasott szöveg értése
-

A tanuló
ismeretlen nyelvi elemek jelentését jórészt ismert nyelvi elemek segítségével
megfogalmazott szövegben kikövetkezteti;
- jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, kb. 100 szavas szövegben fontos
információt megtalál;
- jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, kb. 100 szavas szöveg lényegét
megérti;
- egyszerű történetet megért;
- jórészt ismert nyelvi elemek segítségével megfogalmazott, kb. 100 szavas szövegben
ismeretlen nyelvi elemek jelentését kikövetkezteti;
- jórészt ismert nyelvi elemek segítségével megfogalmazott, kb.100 szavas szövegben a
lényeges információt a lényegtelentől elkülöníti.
Íráskészség
-

A tanuló
ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szöveget diktálás után leír;
egyszerű közléseket és kérdéseket írásban megfogalmaz;
egyszerű, strukturált szöveget (üzenet, üdvözlet, baráti levelet) létrehoz;
ismert struktúrák felhasználásával tényszerű információt közvetítő kb. 50 szavas
szöveget ír.

-

9. évfolyam
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Személyes vonatkozások, család
Ember és társadalom
Környezetünk
Az iskola
A munka világa
Szabadidő, művelődés, szórakozás
Utazás, turizmus
Tudomány és technika
Gazdaság és pénzügyek

Fogalomkörök
Fogalomkörök
Cselekvés,
történés, létezés
kifejezése
jelenidejűség
tőhangváltós
igék,
elváló igekötők

Fogalomkörök nyelvi kifejezése

Präsens
Präsens mit
Vokalwechsel
Trennbare Verben

Ich bin heute zu Hause. Die
Sonne scheint schön.
Der Zug fährt gleich ab.
Er liest das Buch vor.

múltidejűség,

jövőidejűség
tagadás

Präteritum: sein,
haben
Perfekt
Futur
Negation mit nicht /
kein

Er war nicht zu Hause.
Ich habe ein Eis gegessen.
Ich werde dieses Jahr nach
Spanien fahren.
Ich esse heute nicht.
Ich esse kein Eis.

Birtoklás kif
haben
Possessivpronomen
von, -s

Ich habe einen Bruder.
Das ist meine Familie.
Peters Vater besucht uns heute.
Wessen Vater? Der Vater von
Peter!

Térbeli viszony
irányok,
helymeghatározás
In +A / D

helymeghatározás In,Aus,Nach
földrajzi
nevekkel

hier, dort, links, rechts oben,
unten, hinten…Mein
Schreibtisch steht links.
Ich lege das Heft in die
Schultasche. In der Schultasche
liegen meine Bücher.
In-Aus-Nach Hamburg

Időbeli viszony
gyakoriság

időpont

időtartam

Wie oft? oft, immer,
nie, selten,
manchmal, einmal /
zweimal
in, um, am, wann?
Ab, nicht mehr,
schon, erst
Wie lange? von …
bis
Für wie viele Tage?

Ich spiele oft mit Peter.
Ich gehe nie schwimmen.

im Winter, um 8 Uhr, am
Freitag, ab 5 Uhr
Ich war von 5 bis 6 in der
Konditorei. Für einen Tag?

Mennyiségi v
számok
határozott menny
határozatlan
alles, viel, wenig,
mennyiség
nichts, mehr,
mehrere, alle

eins, zwei
eine Portion Pommes
Ich lerne viel, und ich habe
wenig Zeit. Alle meinen, es
stimmt nicht!

Minőségi v
Wie?

Ich bin zufrieden. Das finde ich
prima.

hasonlítás

Welcher?
so…, wie
als
möchte
können, wollen
müssen

Modalitás

felszólítás

Esetviszonyok

Nominativ,
Akkusativ: für
Dativ: mit

Szövegösszetartó kötőszók
eszközök
névmások

und/oder/aber/denn
das, ich, mich,
mein, dein, man
mir, dir
dieser / welcher

Welches Kleid kaufst du?
Er ist nicht so groß, wie mein
Bruder. Dieses Auto fährt
schneller als ein Mercedes.
Ich möchte ein Eis. Er kann
nicht schwimmen. Ich will nach
Hause. Das Kind muss noch
nicht aufstehen.
Komm morgen wieder! Spielt
Tennis! Nehmen Sie bitte Platz!
Gehen wir jetzt.
Er zeichnet Bilder. Grete fragt
uns, nicht ihn. Das ist für die
Kinder. Er gibt seinem Freund
die Hand. Fährst du mit der UBahn?
Er ist Peter und kommt aus
Berlin. Er versteht mich nicht.
Mein Vater ist Arzt. Helfen Sie
mir bitte? Welcher Mann
kommt aus Graz? Dieser Stuhl
ist unbequem. Man spricht hier
nur Deutsch.

A továbbhaladás feltételei
Hallott szöveg értése
A tanuló legyen képes
kb. 100 szavas köznyelvi szövegben a lényeges információt a lényegtelentől
elkülöníteni;
- kb. 100 szavas köznyelvi szövegben ismeretlen nyelvi elem jelentését a
szövegösszefüggésből kikövetkeztetni;
- kb. 100 szavas köznyelvi szövegben fontos információt megérteni;
- kb. 100 szavas köznyelvi szövegben specifikus információt azonosítani;
- köznyelvi beszélgetés vagy monologikus szöveg lényegét megérteni.
Beszédkészség
-

A tanuló legyen képes
-

köznyelven megfogalmazott kérdésekre egyszerű struktúrákban rendezett válaszokat
adni;
egyszerű mondatokban közléseket megfogalmazni, kérdéseket feltenni, eseményeket
elmesélni, érzelmeket kifejezni;
megértési, illetve kifejezési problémák esetén segítséget kérni;

- beszélgetésben részt venni;
- társalgást követni.
Olvasott szöveg értése
A tanuló legyen képes
kb. 150 szavas, köznyelven megírt szöveget elolvasni;
kb. 150 szavas köznyelvi szövegben lényeges információt a lényegtelentől
megkülönböztetni;
- ismert nyelvi elemek segítségével kb. 150 szavas köznyelvi szövegben ismeretlen
nyelvi elemek jelentését kikövetkeztetni;
- kb. 150 szavas köznyelven megírt szövegben fontos információt megtalálni;
- kb. 150 szavas köznyelvi szövegben specifikus információt azonosítani;
- kb. 150 szavas köznyelven megírt szöveg lényegét megérteni;
- egyszerű vagy egyszerűsített publicisztikai illetve irodalmi szöveget követni.
Íráskészség
-

A tanuló legyen képes
-

-

kb. 100 szavas, tényszerű információt közvetítő néhány bekezdésből álló, szöveget
írni;
gondolatait változatos kifejezésekkel és mondatszerkezetekkel, a megfelelő nyelvi
eszközök használatával, logikai összefüggések alapján szöveggé rendezni, egyszerű
közléseket írásban megfogalmazni;
különböző szövegfajtákat létrehozni;
változatos közlésformákat (leírás, elbeszélés, jellemzés) használni.

10. évfolyam
1. Személyes vonatkozások, család
2. Ember és társadalom
3. Környezetünk
4. Az iskola
5. Szabadidő, művelődés, szórakozás
6. A munka világa
7. Életmód
8. Utazás, turizmus
9. Tudomány és technika
10. Gazdaság és pénzügyek

Fogalomkörök
Fogalomkörök
Fogalomkörök nyelvi kifejezése
Cselekvés, tört,
létezés kif
Múltidejűség,
Präteritum
Er machte keinen Fehler.
Módbeli sigék elb Konnte, musste,
Wir konnten nicht mehr essen.
múltú alakban
durfte, wollte,

Igepárok

Wo? Wohin ?
igepárok

Visszaható igék

sich-Verben
Passiv Präsens und
Passiv Präteritum
Passiv Perfekt

Dein Buch liegt auf dem
Tisch. Ich lege dein Buch auf
den Tisch.
Ich freue mich. Wir müssen
uns beeilen.
Das Essen wird gekocht. Das
Essen wurde lange gekocht.
Mein Vater ist ausgezeichnet
worden.

Birtoklás kif
Genitiv
gehören + D.

Das Auto meines Vaters ist
ganz neu.
Dieses Fahrrad gehört mir.

Térbeli
viszonyok
Helymeghatározás an, auf, vor, hinter,
elöljárószókkal:
neben, über, unter,
zwischen (A/D)
Präpositionen mit
dem Dativ: zu

Ich lege das Heft auf den
Tisch.
Er steht neben dem Bett.
Meine Freunde kommen zu
uns.

Időbeli
viszonyok
Időtartam
Időpont

Seit wann?

Ich spiele seit 3 Jahren
Fußball.
Vor wie vielen
Vor 2 Jahren habe ich einen
Jahren?
Computer bekommen.
Jahreszahlen, Datum Am ersten Juni habe ich …
Der wievielte ist heute?

Minőségi visz
Melléknévragozás:
gyenge, vegyes,
erős
Hasonlítás

Was für ein?
Welcher?
(Adjektivdeklination)
so…, wie
als

Melléknév
fokozása
Főnévként
használt
melléknév

Billig, billiger, am
billigsten
Substantiviertes
Adjektiv

Das ist eine leichte Aufgabe.
Ich finde den roten Rock
modisch.
Er ist nicht so groß, wie mein
Bruder.
Dieses Auto fährt schneller als
ein Mercedes.
Diese Jacke ist am billigsten.
Der Bekannte, ein Bekannter,
der Verwandte, ein
Verwandter

Modalitás

Módbeli
segédigék

Dürfen,
sollen, sollte
Konjunktiv II
Präsens
Modalverben im
Präteritum
Modalverben im
Konjunktiv II
Zu + Infinitiv

Esetviszonyok

Logikai
viszonyok

Elöljárószók
tárgyesettel

Über, durch, entlang

Elöljárószók
részes esettel
Vonzatos igék

Zu,

Alárendelések

Rektion der Verben
Präpositionaladverb:
darüber / worüber
Gehören + zu +
Dativ
Kausalsatz
Objektsatz

Szövegösszetartó Kötőszók
eszközök

Entweder –oder
Sowohl – als auch
Weder – noch
Dass
W eil
Als / wie
Ob
Als / wenn

Ich darf nicht aufstehen.Wir
sollen ehrlich sein.Du solltest
lieber ….
Ich würde gehen ..Ich wäre
gern mit dir.Ich hätte gern …
Er konnte nicht schwimmen.
Der Kranke durfte nicht
aufstehen.
Ich müsste schon gehen.
Könnten Sie mir helfen?
Diese Aufgabe ist leicht zu
lösen.
Gehen Sie über die Straße,
durch den Park, den Fluß
entlang.

Wir warten auf die Antwort.
Worüber sprichst du? Wir
sprechen darüber, …
Gehört zum Hotel ein
Parkplatz?
Wir sind müde, weil wir heute
sehr viel gelernt haben.
Ich weiß (nicht), dass (ob) dir
das schon klar ist.
Wir fahren entweder mit dem
Auto oder mit der U-bahn. Ich
lerne sowohl Englisch als auch
Deutsch. Weder heute noch
morgen besuchen wir dich. Ich
glaube, dass er zu Hause ist.
Ich kann nicht helfen, weil ich
keine Zeit habe. Er ist älter als
ich, aber genauso alt wie mein
Bruder. Weißt du, ob er
kommt? Wenn ich ihn sehe,
muss ich immer lachen. Als
ich ihn kennengelernt habe,
war er noch ein kleines Kind.

Névmások

Relativsatz
Relativpronomen
Keiner / keine / keins
Einer / eine / eins /
welche

Das war der tollste Tag, den
ich je hatte.
Gibt es hier ein Cafe? Hier
gibt es keins / welche.

A továbbhaladás feltételei
Hallott szöveg értése
A tanuló legyen képes
kb. 150 szavas köznyelvi szövegben a lényeges információt a lényegtelentől
elkülöníteni;
- kb. 150 szavas köznyelvi szövegben ismeretlen nyelvi elem jelentését a
szövegösszefüggésből kikövetkeztetni;
- kb. 150 szavas köznyelvi szövegben fontos információt megérteni;
- kb. 150 szavas köznyelvi szövegben specifikus információt azonosítani;
- köznyelvi beszélgetés vagy monologikus szöveg lényeges pontjait megérteni.
Beszédkészség
-

A tanuló legyen képes
árnyaltabban megfogalmazott kérdésekre összetettebb struktúrákban rendezett
válaszokat adni;
- választékos mondatokban közléseket megfogalmazni, kérdéseket feltenni,
eseményeket elmesélni, érzelmeket kifejezni;
- megértési, illetve kifejezési problémák esetén segítséget kérni;
- beszélgetésben részt venni;
- társalgásba bekapcsolódni, álláspontot, véleményt kifejteni.
Olvasott szöveg értése
-

A tanuló legyen képes
kb. 200 szavas, köznyelven megírt szöveget elolvasni;
kb. 200 szavas köznyelvi szövegben lényeges információt a lényegtelentől
megkülönböztetni;
- ismert nyelvi elemek segítségével kb. 200 szavas köznyelvi szövegben ismeretlen
nyelvi elemek jelentését kikövetkeztetni;
- kb. 200 szavas köznyelvi szövegben fontos információt megtalálni;
- kb. 200 szavas köznyelvi szövegben specifikus információt azonosítani;
- kb. 200 szavas köznyelven megírt szöveg felépítését megérteni;
- egyszerű vagy egyszerűsített publicisztikai vagy irodalmi szöveg lényeges pontjait
megérteni.
Íráskészség
-

A tanuló legyen képes

-

-

kb. 150 szavas, tényszerű információt közvetítő néhány bekezdésből álló, szöveget
írni;
gondolatait változatos kifejezésekkel és mondatszerkezetekkel, a megfelelő nyelvi
eszközök használatával, logikai összefüggések alapján bekezdésbe rendezett
szövegben megfogalmazni;
különböző szövegfajtákat létrehozni;
változatos közlésformákat használni.

11.évfolyam
1. Ember és környezetünk
2. Társadalom
3. Az iskola
4. A munka világa
5. Életmód
6. Szabadidő,művelődés, szórakozás
7. Utazás, turizmus

Fogalomkörök
Fogalomkörök

Fogalomkörök nyelvi kifejezése

Cselekvés,
történés, létezés
kifejezése
Műveltetés

Lassen (Präsens,
Präteritum)
Szenvedő szerkezet Vorgangspassiv:
Präsens, Präteritum,
Perfekt

Passzív körülírása
Régmúlt

Zustandspassiv:
Präsens
Sich lassen + Infinitiv
Plusquamperfekt

Wir lassen / ließen unsere
Nähmaschine reparieren.
Sie werden am Flughafen
abgeholt.
Der Text wurde lange übersetzt.
Das Auto ist repariert worden.
Die Tür ist geöffnet.
Die Aufgabe lässt sich leicht lösen.
Nachdem er den Text übersetzt
hatte, stellte er den Computer ab.

Minőségi v
Folyamatos
Partizip Präsens
melléknévi igenév
Befejezett
Partizip Perfekt
melléknévi igenév
Főnévként használt
melléknevek

Die spielenden Kinder waren sehr
laut.
Die Gäste setzten sich an den
schön gedeckten Tisch.
Die Zahl der Studierenden wächst.

Modalitás
Vorgangspassiv mit
Modalverben
Sein + zu + Inf.

Die Aufgabe kann gemacht
werden.
Die Regeln sind einzuhalten.

Haben + zu+ Inf.

Sie haben dreimal die grüne Taste
zu drücken.

Esetviszonyok
Szórend

Melléknévi
vonzatok
Logikai viszonyok Alárendelések

Feltételes múlt
Feltételesség

Wortfolge mit Dativ /
Akkusativ

Mein Freund hat mir ein Handy
gekauft.
Mein Freund hat es mir gekauft.
Mein Vater ist stolz auf mich.
Fabian ist der Mutter ähnlich.
Subjektsatz
Es ist schön, hier zu sein.
Objektsatz
Ich habe angefangen, Aerobic zu
Temporalsatz
machen.
Als ich jung war, konnte ich noch
viel mehr Eis essen.
Immer wenn ich hier bin, gehe ich
Finalsatz
ins Schwimmbad.
um-zu+Infinitiv / damit Ich bin ins Kino gekommen, um
den neuen Film anzuschauen.
Ich koche dir Tee, damit es dir
besser geht.
Konjunktiv I
Wenn du mich angerufen hättest,
I Vergangenheit
hätte ich dich besucht.
Konditionalsatz (ohne Hätte ich doch mehr Zeit, würde
wenn)
ich dir mehr helfen.
Wunschsatz
Wenn ich doch mehr Zeit hätte!

Szövegösszetartó
eszközök

Kötőszók

Obwohl

Er kauft ein teures Handy, obwohl
er wenig Geld hat.
Trotzdem
Er hat Schulden, trotzdem kauft er
ein neues Handy.
Während
Während die Mutter das
Abendessen kocht, spielen die
Kinder.
Je desto
Je wärmer es ist, desto besser geht
es mir.
Bis
Bis der Film beginnt, können wir
noch einen Tee trinken.
Solange
Solange ich Klavier übe, kannst du
meinen PC benutzen.
Nachdem
Nachdem wir ihr die Wahrheit
gesagt hatten, waren wir
erleichtert.
Bevor
Bevor wir mit dem Fußballspiel
beginnen, machen wir Gymnastik.
Anstatt dass / anstatt zu Die Großmutter hilft uns, anstatt
dass wir ihr helfen. / Du gehst ins
Kino, anstatt zu lernen.
Da
Da am Bahnhof gebaut wird,
müssen wir einen Umweg machen.
Ohne dass / ohne zu
Als ob

Er ging auf die Party, ohne dass es
ihm seine Eltern erlaubt hatten. /
Er ging weg, ohne ein Wort zu
sagen.
Sie tut ganz so, als ob wir den
Fehler gemacht hätten.

Névmások
Derjenige, diejenige,
dasjenige
Einer, eine, eines der
…
einander
Relativpronomen: wo,
wer, wen, wem,
wessen
Reziprokpronomen:
einander

Er ist derjenige, der mir immer
geholfen hat.
Einer der schönsten Tage meines
Lebens war diese Wanderung.
Die Leute wünschen einander ein

A továbbhaladás feltételei
Hallott szöveg értése

A tanuló legyen képes
kb. 200 szavas köznyelvi szövegben a lényeges információt a lényegtelentől
elkülöníteni;
- kb. 200 szavas köznyelvi szövegben ismeretlen nyelvi elem jelentését a
szövegösszefüggésből kikövetkeztetni;
- kb. 200 szavas köznyelvi szövegben fontos információt megérteni;
- kb. 200 szavas köznyelvi szövegben specifikus információt azonosítani;
- köznyelvi beszélgetést vagy monologikus szöveget különösebb nehézség nélkül
megérteni.
Beszédkészség
-

A tanuló legyen képes
árnyaltabban megfogalmazott kérdésekre összetettebb struktúrákban rendezett
válaszokat adni;
- választékos mondatokban közléseket megfogalmazni, kérdéseket feltenni,
eseményeket elmesélni, érzelmeket kifejezni;
- megértési, illetve kifejezési problémák esetén segítséget kérni;
- beszélgetésben részt venni;
- társalgásban véleményt kikérni, álláspontot megvédeni.
Olvasott szöveg értése
-

A tanuló legyen képes
kb. 250 szavas, köznyelven megírt szöveget elolvasni;
kb. 250 szavas szövegben lényeges információt a lényegtől megkülönböztetni;
ismert nyelvi elemek segítségével kb. 250 szavas köznyelvi szövegben ismeretlen
nyelvi elemek jelentését kikövetkeztetni;
- kb. 250 szavas szövegben fontos információt megtalálni;
- kb. 250 szavas szövegben specifikus információt azonosítani;
- kb. 250 szavas köznyelven megírt szöveget anyanyelven és/vagy célnyelven
összefoglalni;
- egyszerű vagy egyszerűsített publicisztikai vagy irodalmi szöveg különösebb nehézség
nélkül megérteni.
Íráskészség
-

A tanuló legyen képes
-

-

kb. 200 szavas, tényszerű információt közvetítő néhány bekezdésből álló, szöveget
írni;
gondolatait és érzelmeit változatos kifejezésekkel és mondatszerkezetekkel, a
megfelelő nyelvi eszközök használatával, logikai összefüggések alapján bekezdésbe
rendezett szövegben megfogalmazni;
különböző szövegfajtákat létrehozni;
változatos közlésformákat használni.

12. évfolyam
1. Ember és társadalom
2. Környezetünk
3. Az iskola
4. Életmód
5. Szabadidő, művelődés, szórakozás
6. Utazás, turizmus
7. Tudomány és technika
8. Gazdaság és pénzügyek

Fogalomkörök
Fogalomkörök
Cselekvés,
történés, létezés
kifejezése
Jövő idővel
vélekedés
kifejezése
személytelenség
Befejezett jövő

Fogalomkörök nyelvi kifejezése

Futur als Vermutung Das wird nicht funktionieren.

es
Futur 2

Es ist warm. Es schneit.
Unsere Umwelt wird sich durch
den Treibhauseffekt stark
verändert haben.

Törtszámok

Bruchzahlen

Ein Siebtel meiner Bücher habe
ich noch nicht gelesen.

Értelmező jelző

Apposition

Vanessa arbeitet im Hotel
Palace, einem Vier-SterneHotel.
Die zu verarbeitende
Baumwolle wird hin-und
hertransportiert.
Es gibt viele von der Schule
organisierte Ausflüge.

Mennyiségi
viszonyok

Minőségi v

Jövő idejű
Gerundivum
melléknévi
igenév
Melléknévi
igenevek bővített
jelzős
szerkezetekben
Modalitás

Módbeli
segédigék
befejezett múlt
időben
Szenvedő
szerkezet
módbeli
segédigével,
feltételes módban
jelen időben
Módbeli
segédigék
feltételes módú,
múlt idejű
mondatokban

Esetviszonyok

Segédigék
másodlagos
jelentése
Erős igék
feltételes módú
jelen időben
Elöljárószók
birtokos esettel

Szövegösszetartó Kötőszók
eszközök

Igevonzat

Függő beszéd

Indulatszók

Modalverben im
Perfekt

Ich habe sogar einen Freund
mitbringen können.

Passiv mit
Modalverben im
Konjunktiv II
Präsens

Lebensbereiche sollten
möglichst voneinander getrennt
werden.

Konjunktiv II
Vergangenheit mit
Modalverben

Es ging Lisa so schlecht, dass
sie eigentlich schon fast im
Koma hätte liegen müssen.

Brauchen + zu + Inf. Heute brauchst du nicht
mitzukommen.
Subjektive
In einigen Jahren dürften alle
Bedeutung der
Leute Armbanduhren mit
Modalverben
Internetzugang haben.
Konjunktiv II
In meiner Traumstadt gäbe es
Gegenwart
viele Sportplätze.
Genitiv: dank /
infolge

Dank deiner Hilfe bin ich mit
der Arbeit rechtzeitig fertig
geworden. Infolge des
Klimawandels sterben viele
Arten aus.
Temporalsatz: sooft / Sooft das Telefon klingelt, wird
sobald
der Hund nervös.
Ich rufe dich an, sobald ich nach
Hause komme.
Zwar …. Aber
Zwar muss Leonard viel im
Haushalt machen, aber er
Rektion der Verben genießt seine Freiheit.
Er wird bald über mehr Kraft
verfügen.
Indirekte Rede
Oma hat am Telefon ständig
Perfekt
erzählt, früher sei Holland ein
Land und kein Meer gewesen.
Interjektion
Uff! Endlich Mittagszeit!

A továbbhaladás feltételei
Hallott szöveg értése
A tanuló legyen képes
kb. 200 szavas köznyelvi szövegben a lényeges információt a lényegtelentől
elkülöníteni;
- kb. 200 szavas köznyelvi szövegben ismeretlen nyelvi elem jelentését a
szövegösszefüggésből kikövetkeztetni;
- kb. 200 szavas köznyelvi szövegben fontos információt megérteni;
- kb. 200 szavas köznyelvi szövegben specifikus információt azonosítani;
- köznyelvi beszélgetést vagy monologikus szöveget különösebb nehézség nélkül
megérteni.
Beszédkészség
-

A tanuló legyen képes
árnyaltabban megfogalmazott kérdésekre összetettebb struktúrákban rendezett
válaszokat adni;
- választékos mondatokban közléseket megfogalmazni, kérdéseket feltenni,
eseményeket elmesélni, érzelmeket kifejezni;
- megértési, illetve kifejezési problémák esetén segítséget kérni;
- beszélgetésben részt venni;
- társalgásban véleményt kikérni, álláspontot megvédeni.
Olvasott szöveg értése
-

A tanuló legyen képes
kb. 250 szavas, köznyelven megírt szöveget elolvasni;
kb. 250 szavas szövegben lényeges információt a lényegtől megkülönböztetni;
ismert nyelvi elemek segítségével kb. 250 szavas köznyelvi szövegben ismeretlen
nyelvi elemek jelentését kikövetkeztetni;
- kb. 250 szavas szövegben fontos információt megtalálni;
- kb. 250 szavas szövegben specifikus információt azonosítani;
- kb. 250 szavas köznyelven megírt szöveget anyanyelven és/vagy célnyelven
összefoglalni;
- egyszerű vagy egyszerűsített publicisztikai vagy irodalmi szöveg különösebb nehézség
nélkül megérteni.
Íráskészség
-

A tanuló legyen képes
-

-

kb. 200 szavas, tényszerű információt közvetítő néhány bekezdésből álló, szöveget
írni;
gondolatait és érzelmeit változatos kifejezésekkel és mondatszerkezetekkel, a
megfelelő nyelvi eszközök használatával, logikai összefüggések alapján bekezdésbe
rendezett szövegben megfogalmazni;
különböző szövegfajtákat létrehozni;
változatos közlésformákat használni.

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA NÉMET 1. IDEGEN NYELV
9. évfolyam
1. Személyes vonatkozások, család
2. Ember és társadalom
3. Környezetünk
4. Az iskola
5. A munka világa
6. Szabadidő, művelődés, szórakozás
7. Életmód
8. Gazdaság és pénzügyek

Fogalomkörök
Cselekvés,
történés, létezés
kifejezése
jelenidejűség

Präsens
Präsens mit
Vokalwechsel
trennbare Verben

múltidejűség (1)

Jövőidejűség

Präteritum
(szabályos és
rendhagyó igék)
Perfekt (sein/haben)
Futur mit werden

személytelenség

es, man

Ich bin heute zu Hause. Die
Sonne scheint schön.
Der Zug fährt gleich ab.
Er liest das Buch vor.
Er machte einen Fehler. Ich
ging in die Schule.
Ich habe ein Eis gegessen.
Er ist nach Hause gefahren.
Ich werde einen Kochkurs
besuchen.
Es regnet. Man spricht hier
deutsch.

Birtoklás kif
haben
Possessivpronomen
(mein, dein)
Genitiv mit von, -s

Hast du ein Auto?
Das ist meine Familie.
Peters Vater besucht uns heute.
Wer ist dieser Mann? Der
Vater von Peter.

Térbeli viszony
irányok,
helymeghatározás
in(A/D)

hier, dort, links, rechts
oben, unten, hinten…
Mein Schreibtisch steht links.
Er geht ins Kino. Er war im

Kino.
Időbeli
viszonyok
gyakoriság

Wie oft?
selten, manchmal, oft
immer, nie
einmal, zweimal

időpont

in, um, am, wann?
dieser/diese/dieses/
diesen

Ich spiele oft mit Peter.
Ich mache Gymnastik zweimal
am Tag.
Ich gehe wöchentlich zweimal
schwimmen.
im Winter, um 8 Uhr, am
Freitag
Diesen Montag geht es nicht.

Mennyiségi visz
számok
határozott
mennyiség
határozatlan
mennyiség

eins, zwei, hundert
eine Portion Pommes
alles, viel, wenig,
Ich lerne viel, und ich habe
nichts, mehr-mehrere wenig Zeit. Ich brauche mehr
Geld/mehrere Bücher.

Minőségi
viszony
Wie?
mögen, möchte
können, wollen

Modalitás

felszólítás

Ich bin zufrieden. Das finde
ich prima.
Ich mag es nicht.
Ich möchte ein Eis.
Er kann nicht schwimmen.
Ich will nach Hause gehen.
Komm morgen wieder! Spielt
Tennis!
Nehmen Sie bitte Platz!
Gehen wir jetzt!

Esetviszonyok
Nominativ,
Akkusativ
Dativ
Präpositionen mit
dem Akkusativ (für)
Präpositionen mit
dem Dativ ( mit)
Logikai
viszonyok

kérdőszók

Szövegösszetartó Kötőszók

Was? Wer? Wo?
Wann? Wohin?
Woher? Wieviel?
und/oder/aber/denn

Er zeichnet Bilder. Grete fragt
uns, nicht ihn.
Er gibt seinem Freund die
Karte.
Ich brauche das Zimmer für
einen Tag.
Ich komme mit meiner
Freundin
Wer ist der Mann dort?
Woher kommen Sie?
Wohin fährst du?
Ich bin Arzt und wohne in

eszközök

Névmások
das, ich, mich, mein, Berlin.
(Nominativ,
mir, dir
Er lebt in Ungarn, aber er
Akkusativ, Dativ) dieser/diese/dieses
spricht kein Ungarisch.
Ich zeige dir ein Foto.
Dieser Mann ist mein Freund.
Tagadás
Nicht, nein, kein

A továbbhaladás feltételei
Hallott szöveg értése
A tanuló legyen képes
kb.100 szavas köznyelvi szövegben a lényeges információt a lényegtelentől elkülöníteni;
kb.100 szavas köznyelvi szövegben ismeretlen nyelvi elem jelentését a szövegösszefüggésből
kikövetkeztetni;
- kb.100 szavas köznyelvi szövegben fontos információt megérteni;
- kb. 100 szavas köznyelvi szövegben specifikus információt azonosítani;
- köznyelvi beszélgetés vagy monologikus szöveg lényegét megérteni;
Beszédkészség
-

A tanuló legyen képes
köznyelven megfogalmazott kérdésekre egyszerű struktúrákban rendezett válaszokat adni;
egyszerű mondatokban közléseket megfogalmazni, kérdéseket feltenni, eseményeket
elmesélni, érzelmeket kifejezni;
- megértési, illetve kifejezési problémák esetén segítséget kérni;
- beszélgetésben részt venni;
- társalgást követni.
Olvasott szöveg értése
-

A tanuló legyen képes
- kb.150 szavas, köznyelven megírt szöveget megérteni;
- kb.150 szavas köznyelvi szövegben lényeges információt a lényegtelentől megkülönböztetni;
- ismert nyelvi elemek segítségével kb.150 szavas köznyelvi szövegben ismeretlen nyelvi elemek
jelentését kikövetkeztetni;
- kb.150 szavas köznyelven megírt szövegben fontos információt megtalálni;
- kb. 150 szavas köznyelvi szövegben specifikus információt azonosítani;
- kb. 150 szavas köznyelven megírt szöveg lényegét megérteni;
- egyszerű vagy egyszerűsített publicisztikai illetve irodalmi szöveget követni.
Íráskészség
A tanuló legyen képes
-

-

kb. 100 szavas, tényszerű információt közvetítő néhány bekezdésből álló szöveget írni;
gondolatait változatos kifejezésekkel és mondatszerkezetekkel, a megfelelő nyelvi eszközök
használatával, logikai összefüggések alapján szöveggé rendezni, egyszerű közléseket írásban
megfogalmazni;
különböző szövegfajtákat létrehozni;
változatos közlésformákat(leírás, elbeszélés, jellemzés) használni.

10. évfolyam
1. Személyes vonatkozások, család
2. Ember és társadalom
3. Környezetünk
4. Életmód
5. Az iskola
6. A munka világa
7. Szabadidő, művelődés, szórakozás
8. Utazás, turizmus
9. Tudomány és technika
10. Gazdaság és pénzügyek

Fogalomkörök
Cselekvés, tört,
létezés kif
igepárok

liegen/legen,
stehen/stellen

múltidejűség (2)

Modalverben im
Präteritum (konnte,
wollte, musste, durfte)
sich-Verben
Ich freue mich. Er duscht sich.

Das Buch liegt nicht hier.
Ich lege das Buch auf den
Tisch.
Er konnte uns nicht helfen.

Birtoklás kif
gehören + D.
(<>gehören zu)

Dieses Fahrrad gehört
mir.(Zur Wohnung gehört eine
Garage.)

auf, vor, hinter, neben
(A/D)
Präpositionen mit dem
Akkusativ (über,
durch)

Ich lege das Heft auf den
Tisch.Er steht neben dem Bett.
Sie spazieren durch den Park.
Er geht über die Brücke.

Térbeli viszony

Időbeli viszony

időtartam

Mennyiségi visz

voriges/nächstes
Voriges Jahr fuhren wir nach
gegen
Berlin. Er wird gegen acht
monatlich/wöchentlich nach Hause kommen. Ich habe
zwei Stunden wöchentlich.
Wie lange?
Ich war von 5 bis 6 in der
von … bis
Konditorei. Seit vier Jahren
seit
wohne ich in dieser Stadt.
Datum
am vierten Oktober

sorszámok

erst, viert

határozatlan
mennyiség

Viel/wenig <>viele,
wenige
Was für ein?
Welcher?
(Adjektivdeklination)

Hasonlítás
fokozás

so… wie
als

Gehen Sie die erste Straße
links!
Ich lerne viel, und ich habe
wenig Zeit. Viele meinen, es
stimmt nicht.
Das ist eine leichte Aufgabe.
Ich finde den roten Rock
modisch. Sie hat einen reichen
Mann geheiratet.
Er ist nicht so groß wie mein
Bruder.
Dieses Auto fährt schneller als
ein Zug.
Sie ist am schönsten.

Minőségi visz
Was für
ein?/Welcher?
Adjektivdeklination

Was für ein Film ist das?
Das ist ein deutscher Krimi.
Welchen Film willst du sehen?
Den deutschen Krimi.

dürfen
wäre/hätte, würde
könnte/müsste

Dürfen wir hier spielen?
Ich wäre lieber zu Hause.
Er hätte gern ein Auto.
Könntest du mir helfen?

Modalitás
Feltételes mód

Esetviszonyok
Keinem Gast gefällt dieses
Angebot.
Genitiv
Die Tür des Zimmers führt in
den Garten.
Präpositionen mit dem Gehen Sie hier den Fluß
Akkusativ (entlang)
entlang!
Dativ (2)

Logikai viszony
alárendelések

Kausalsatz
Objektsatz

Wir sind müde, weil wir heute
sehr viel gelernt haben.
Ich weiß (nicht), dass (ob) dir
das schon klar ist.

Kötőszók

trotzdem, weil,

Er ist krank, trotzdem geht er
arbeiten. Er ist böse, weil es
immer regnet. Er meint, daß es
nicht stimmt. Er fragt, ob es
stimmt.
Er hat weder eine Frau noch

Szövegö eszk

dass, ob
kettős kötőszók
(entweder-oder,
weder-noch, sowohl-

als auch)

ein Tier.

A továbbhaladás feltételei
Hallott szöveg értése
A tanuló legyen képes
kb. 150 szavas köznyelvi szövegben a lényeges információt a lényegtelentől elkülöníteni;
kb. 150 szavas köznyelvi szövegben ismeretlen nyelvi elem jelentését a
szövegösszefüggésből kikövetkeztetni;
- kb. 150 szavas köznyelvi szövegben fontos információt megérteni;
- kb. 150 szavas köznyelvi szövegben specifikus információt azonosítani;
- köznyelvi beszélgetés vagy monologikus szöveg lényeges pontjait megérteni.
Beszédkészség
-

A tanuló legyen képes
árnyaltabban megfogalmazott kérdésekre összetettebb struktúrákban rendezett válaszokat
adni;
- választékos mondatokban közléseket megfogalmazni, kérdéseket feltenni, eseményeket
elmesélni, érzelmeket kifejezni;
- megértési, illetve kifejezési problémák esetén segítséget kérni;
- beszélgetésben részt venni;
- társalgásba bekapcsolódni, álláspontot, véleményt kifejteni.
Olvasott szöveg értése
-

A tanuló legyen képes
kb. 200 szavas, köznyelven megírt szöveget elolvasni;
kb. 200 szavas köznyelvi szövegben lényeges információt a lényegtelentől megkülönböztetni;
ismert nyelvi elemek segítségével kb. 200 szavas köznyelvi szövegben ismeretlen nyelvi
elemek jelentését kikövetkeztetni;
- kb. 200 szavas köznyelvi szövegben fontos információt megtalálni,
- kb. 200 szavas köznyelvi szövegben specifikus információt azonosítani;
- kb. 200 szavas köznyelven megírt szöveg felépítését megérteni;
- egyszerű vagy egyszerűsített publicisztikai vagy irodalmi szöveg lényeges pontjait megérteni.
Íráskészség
-

A tanuló legyen képes
-

kb. 150 szavas, tényszerű információt közvetítő néhány bekezdésből álló szöveget írni;
gondolatait változatos kifejezésekkel és mondatszerkezetekkel, a megfelelő nyelvi eszközök
használatával, logikai összefüggések alapján bekezdésbe rendezett szövegben megfogalmazni;
különböző szövegfajtákat létrehozni;
változatos közlésformákat használni .

11. évfolyam
1. Ember és társadalom
2. Környezetünk
3. Életmód
4. Az iskola
5. A munka világa
6. Szabadidő, művelődés, szórakozás
7. Utazás, turizmus

Fogalomkörök
Cselekvés,
tört, létezés
kifejezése
Szenvedő szerkezet

Passiv im Präsens,
Präteritum, Perfekt
Zustandspassiv
Passiv mit
Modalverben

Műveltetés

lassen

Modalverben

sollen

Feltételes mód

sollte

Sie werden am Flughafen
abgeholt. Es wurde schon
längst erledigt. Sind die
Gäste schon eingeladen
worden?
Das Fenster ist geöffnet.
Das Auto kann nicht
repariert werden.
Sie lassen das Essen
liefern.

Modalitás
Du könntest/müsstest das
viel schneller machen.
Wir sollten ihn anrufen.

Logikai visz
Temporalsatz (als,
wenn)
Finalsatz (um+zu,
damit)
zu + Infinitiv
szerkezetek
Függő beszéd

Szöveg
összetartó
elemek

jelen időben
(Präsens)

Wenn er zu Hause ist, sieht
er immer nur fern. Als er
jung war, fuhr er öfter ins
Ausland. Sie steht früh
auf, um für das
Wochenende
einzukaufen.Vergiss nicht,
mich anzurufen.
Sie sagte, dass sie heute ins
Kino geht./sie gehe heute
ins Kino.

Kötőszók

obwohl, trotzdem

Kölcsönös névmások
(mit)einander
Relativsatz/Relativprono- der/dessen
men
wer/wen/wem/
wessen
wo

Obwohl die Aufgabe
schwer war, konnten viele
sie richtig lösen.
Sie helfen einander.
Er ist der Mann, der
gestern gekommen
ist/dessen Auto gestohlen
wurde.
Ich weiß nicht, wer die
Frau ist.

A továbbhaladás feltételei
Hallott szöveg értése
A tanuló legyen képes
kb. 200 szavas köznyelvi szövegben a lényeges információt a lényegtelentől elkülöníteni;
kb. 200 szavas köznyelvi szövegben ismeretlen nyelvi elem jelentését a
szövegösszefüggésből kikövetkeztetni;
- kb. 200 szavas köznyelvi szövegben fontos információt megérteni;
- kb. 200 szavas köznyelvi szövegben specifikus információt azonosítani;
- köznyelvi beszélgetést vagy monologikus szöveget különösebb nehézség nélkül megérteni.
Beszédkészség
-

A tanuló legyen képes
•

árnyaltabban megfogalmazott kérdésekre összetettebb struktúrákban rendezett válaszokat
adni;
választékos mondatokban közléseket megfogalmazni, kérdéseket feltenni, eseményeket
elmesélni, érzelmeket kifejezni;
megértési, illetve kifejezési problémák esetén segítséget kérni;
beszélgetésben részt venni;
társalgásban más véleményét kikérni, álláspontját megvédeni.

Olvasott szöveg értése
A tanuló legyen képes
•
•
•
•
•
•
•

kb. 250 szavas, köznyelven megírt szöveget elolvasni;
kb. 250 szavas szövegben lényeges információt a lényegtelentől megkülönböztetni;
ismert nyelvi elemek segítségével kb. 250 szavas köznyelvi szövegben ismeretlen nyelvi
elemek jelentését kikövetkeztetni;
kb. 250 szavas szövegben fontos információt megtalálni,
kb. 250 szavas szövegben specifikus információt azonosítani;
kb. 250 szavas köznyelven megírt szöveget anyanyelven és/vagy célnyelven összefoglalni;
egyszerű vagy egyszerűsített publicisztikai vagy irodalmi szöveget különösebb nehézség
nélkül megérteni.

Íráskészség

A tanuló legyen képes
•
•
•
•

kb. 200 szavas, tényszerű információt közvetítő néhány bekezdésből álló szöveget írni;
gondolatait és érzelmeit változatos kifejezésekkel és mondatszerkezetekkel, a megfelelő
nyelvi eszközök használatával, logikai összefüggések alapján bekezdésbe rendezett
szövegben megfogalmazni;
különböző szövegfajtákat létrehozni;
változatos közlésformákat használni.

12. évfolyam
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ember és társadalom
Környezetünk
Életmód
Az iskola
A munka világa
Szabadidő, művelődés, szórakozás
Utazás, turizmus
Tudomány és technika
Gazdaság és pénzügyek

Fogalomkörök
A 12. évfolyamon javasolt az eddig tanultak átismétlése is, pl érettségire való felkészítés esetén.
Cselekvés,
történés, létezés
kifejezése
múlt idő
Plusquamperfekt
Er hatte alles gemacht, als wir
ankamen.
műveltetés
lassen ( Präteritum)
Wir ließen unsere Nähmaschine
reparieren.
feltételesség
óhajtó mondat
Wenn Sie doch helfen könnten!
feltételes múlt
Ich hätte das nie gedacht.
Es wäre schön gewesen, wenn…
Modalitás
haben+zu,
Sie haben das Formular zu
sein + zu
unterschreiben. Das ist kaum zu
glauben.
Minőségi
viszonyok
Adjektivdeklination - Főnévvé vált
Wir haben alle Verwandten
melléknevek
eingeladen.
Melléknévi igenév
ein gedeckter Tisch, die fehlende
Seite

Logikai viszonyok
alárendelések

Temporalsatz (bevor, Sie ging weg, bevor der Film zu
nachdem, bis, sobald, Ende ging.
solange)
anstatt dass/anstatt zu Sie wartet, anstatt die Sache zu
ohne dass/ohne zu
erledigen.

Szövegösszetartó
eszközök
kötőszók

da

névmások

derjenige/diejenige

Vonzatos igék,
vonzatos
melléknevek

einer/eines/eines
welche
pl. profitieren von,
stolz auf

Da er krank war, konnte er nicht
mitspielen.
Sie war diejenige, die uns immer
helfen konnte.
Es ist eines des besten Autos.

A továbbhaladás feltételei
Hallott szöveg értése

A tanuló legyen képes
•
•

kb. 200 szavas szövegben a lényeges információt a lényegtelentől elkülöníteni;
kb. 200 szavas szövegben ismeretlen nyelvi elem jelentését a szövegösszefüggésből
kikövetkeztetni;
• kb. 200 szavas szövegben fontos információt megérteni;
• kb. 200 szavas szövegben specifikus információt azonosítani;
• köznyelvi beszélgetést vagy monologikus szöveget anyanyelvén és/vagy célnyelven
összefoglalni.
Beszédkészség

A tanuló legyen képes
•

árnyaltabban megfogalmazott kérdésekre összetettebb struktúrákban rendezett válaszokat
adni;
• választékos mondatokban közléseket megfogalmazni, kérdéseket feltenni, eseményeket
elmesélni, érzelmeket kifejezni;
• gondolatait megfelelő logikai sorrendben, választékos mondatokban előadni;
• megértési, illetve kifejezési problémák esetén segítséget kérni;
• beszélgetésben részt venni;
• társalgásban részt venni.
Olvasott szöveg értése
A tanuló legyen képes

•
•
•
•
•
•
•

kb. 250 szavas szöveget elolvasni;
kb. 250 szavas szövegben lényeges információt a lényegtelentől megkülönböztetni;
ismert nyelvi elemek segítségével kb. 250 szavas szövegben ismeretlen nyelvi elemek
jelentését kikövetkeztetni;
kb. 250 szavas szövegben fontos információt megtalálni;
kb. 250 szavas szövegben specifikus információt azonosítani;
kb. 250 szavas köznyelven megírt szöveget anyanyelvén összefoglalni;
egyszerű vagy egyszerűsített publicisztikai vagy irodalmi szöveget anyanyelvén és/vagy
célnyelven összefoglalni.

Íráskészség
A tanuló legyen képes
•
•
•
•

kb. 200 szavas, tényszerű információt közvetítő néhány bekezdésből álló szöveget írni;
gondolatait, érzelmeit, érvekkel alátámasztott véleményét változatos kifejezésekkel és
mondatszerkezetekkel, a megfelelő nyelvi eszközök használatával logikai összefüggések
alapján, bekezdésbe rendezett szövegben megfogalmazni;
különböző szövegtípusokat létrehozni;
változatos közlésformákat használni.

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA Német, 2. idegen nyelv
9. évfolyam
1. Személyes vonatkozások, család
2. Ember és társadalom
3. Környezetünk
4. Az iskola
5. A munka világa
6. Szabadidő, művelődés, szórakozás
7. Életmód
8. Gazdaság és pénzügyek

Fogalomkörök
Cselekvés,
történés, létezés
kifejezése
jelenidejűség

Präsens
Präsens mit
Vokalwechsel
trennbare Verben

múltidejűség (1)

Jövőidejűség

Präteritum
(szabályos és
rendhagyó igék)
Perfekt (sein/haben)
Futur mit werden

személytelenség

es, man

Ich bin heute zu Hause. Die
Sonne scheint schön.
Der Zug fährt gleich ab.
Er liest das Buch vor.
Er machte einen Fehler. Ich
ging in die Schule.
Ich habe ein Eis gegessen.
Er ist nach Hause gefahren.
Ich werde einen Kochkurs
besuchen.
Es regnet. Man spricht hier
deutsch.

Birtoklás kif
haben
Possessivpronomen
(mein, dein)
Genitiv mit von, -s

Hast du ein Auto?
Das ist meine Familie.
Peters Vater besucht uns heute.
Wer ist dieser Mann? Der
Vater von Peter.

Térbeli
viszonyok
irányok,
helymeghatározás
in(A/D)

hier, dort, links, rechts
oben, unten, hinten…
Mein Schreibtisch steht links.
Er geht ins Kino. Er war im

Kino.
Időbeli
viszonyok
gyakoriság

Wie oft?
selten, manchmal, oft
immer, nie
einmal, zweimal

időpont

in, um, am, wann?
dieser/diese/dieses/
diesen

Ich spiele oft mit Peter.
Ich mache Gymnastik zweimal
am Tag.
Ich gehe wöchentlich zweimal
schwimmen.
im Winter, um 8 Uhr, am
Freitag
Diesen Montag geht es nicht.

Mennyiségi visz
számok
határozott
mennyiség
határozatlan
mennyiség

eins, zwei, hundert
eine Portion Pommes
alles, viel, wenig,
Ich lerne viel, und ich habe
nichts, mehr-mehrere wenig Zeit. Ich brauche mehr
Geld/mehrere Bücher.

Minőségi visz
Wie?
mögen, möchte
können, wollen

Modalitás

felszólítás

Ich bin zufrieden. Das finde ich
prima.
Ich mag es nicht.
Ich möchte ein Eis.
Er kann nicht schwimmen.
Ich will nach Hause gehen.
Komm morgen wieder! Spielt
Tennis!
Nehmen Sie bitte Platz! Gehen
wir jetzt!

Esetviszonyok
Nominativ,
Akkusativ
Dativ
Präpositionen mit
dem Akkusativ (für)
Präpositionen mit
dem Dativ ( mit)
Logikai
viszonyok

kérdőszók

Szövegösszetartó Kötőszók

Was? Wer? Wo?
Wann? Wohin?
Woher? Wieviel?
und/oder/aber/denn

Er zeichnet Bilder. Grete fragt
uns, nicht ihn.
Er gibt seinem Freund die
Karte.
Ich brauche das Zimmer für
einen Tag.
Ich komme mit meiner
Freundin
Wer ist der Mann dort?
Woher kommen Sie?
Wohin fährst du?
Ich bin Arzt und wohne in

eszközök

Névmások
das, ich, mich, mein, Berlin.
(Nominativ,
mir, dir
Er lebt in Ungarn, aber er
Akkusativ, Dativ) dieser/diese/dieses
spricht kein Ungarisch.
Ich zeige dir ein Foto.
Dieser Mann ist mein Freund.
Tagadás
Nicht, nein, kein

A továbbhaladás feltételei
Hallott szöveg értése
A tanuló legyen képes
- kéréseket és utasításokat követni;
- ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdéseket és közléseket megérteni;
- ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szövegből fontos információt kiszűrni;
- jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szöveg lényegét megérteni.
Beszédkészség
A tanuló legyen képes
ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre egyszerű struktúrákba rendezett
válaszokat adni;
- egyszerű mondatokban közléseket megfogalmazni, kérdéseket feltenni;
- megértési problémák esetén segítséget kérni;
- egyszerű párbeszédben részt venni.
Olvasott szöveg értése
-

A tanuló legyen képes
ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szövegben fontos információt megtalálni;
jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szöveg lényegét megérteni, azt
felolvasni;
- egyszerű, képpel illusztrált történetet követni.
Íráskészség
-

A tanuló legyen képes
-

ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, néhány szavas mondatokat helyesen leírni;
egyszerű közléseket tanult minta alapján írásban megfogalmazni;
egyszerű strukturált szöveget( pl.: baráti üzenet, üdvözlet) létrehozni.

10. évfolyam
1. Személyes vonatkozások, család
2. Ember és társadalom
3. Környezetünk

4. Életmód
5. Az iskola
6. A munka világa
7. Szabadidő, művelődés, szórakozás
8. Utazás, turizmus
9. Tudomány, technika
10. Gazdaság és pénzügyek

Fogalomkörök
Cselekvés,
történés, létezés
kifejezése
igepárok

liegen/legen,
stehen/stellen

múltidejűség (2)

Modalverben im
Präteritum (konnte,
wollte, musste, durfte)
sich-Verben
Ich freue mich. Er duscht sich.

Das Buch liegt nicht hier.
Ich lege das Buch auf den
Tisch.
Er konnte uns nicht helfen.

Birtoklás kif
gehören + D.
(<>gehören zu)

Dieses Fahrrad gehört mir.
(Zur Wohnung gehört eine
Garage.)

Térbeli
viszonyok
auf, vor, hinter, neben Ich lege das Heft auf den
(A/D)
Tisch.
Er steht neben dem Bett.
Präpositionen mit dem Sie spazieren durch den Park.
Akkusativ (über,
Er geht über die Brücke.
durch)
Időbeli
viszonyok
voriges/nächstes

időtartam

Mennyiségi visz

Voriges Jahr fuhren wir nach
Berlin.
gegen
Er wird gegen acht nach
Hause kommen.
monatlich/wöchentlich Ich habe zwei Stunden
wöchentlich.
Wie lange? von … bis Ich war von 5 bis 6 in der
seit
Konditorei. Seit vier Jahren
Datum
wohne ich in dieser Stadt.
am vierten Oktober

sorszámok

erst, viert

határozatlan
mennyiség

Viel/wenig <>viele,
wenige
Was für ein?
Welcher?
(Adjektivdeklination)

Hasonlítás
fokozás

so… wie
als

Gehen Sie die erste Straße
links!
Ich lerne viel, und ich habe
wenig Zeit. Viele meinen, es
stimmt nicht.
Das ist eine leichte Aufgabe.
Ich finde den roten Rock
modisch. Sie hat einen reichen
Mann geheiratet.
Er ist nicht so groß wie mein
Bruder.
Dieses Auto fährt schneller als
ein Zug.
Sie ist am schönsten.

Minőségi visz
Was für
ein?/Welcher?
Adjektivdeklination

Was für ein Film ist das?
Das ist ein deutscher Krimi.
Welchen Film willst du
sehen? Den deutschen Krimi.

dürfen
wäre/hätte, würde
könnte/müsste

Dürfen wir hier spielen?
Ich wäre lieber zu Hause.
Er hätte gern ein Auto.
Könntest du mir helfen?

Modalitás
Feltételes mód

Esetviszonyok
Keinem Gast gefällt dieses
Angebot.
Genitiv
Die Tür des Zimmers führt in
Präpositionen mit dem den Garten.
Akkusativ (entlang)
Gehen Sie hier den Fluß
entlang!
Dativ (2)

Logikai visz
alárendelések

Kausalsatz
Objektsatz

Wir sind müde, weil wir heute
sehr viel gelernt haben. Ich
weiß (nicht), dass (ob) dir das
schon klar ist.

Kötőszók

trotzdem, weil,
dass, ob
kettős kötőszók
(entweder-oder,
weder-noch, sowohl-

Er ist krank, trotzdem geht er
arbeiten. Er ist böse, weil es
immer regnet. Er meint, daß
es nicht stimmt. Er fragt, ob es
stimmt.

Szövegösszetartó
eszközök

als auch)

Er hat weder eine Frau noch
ein Tier.

A továbbhaladás feltételei
Hallott szöveg értése
A tanuló legyen képes
-

jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kéréseket, kérdéseket, közléseket,
eseményeket megérteni;
jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szövegből fontos információt
kiszűrni;
ismeretlen nyelvi elem jelentését jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott;
szövegből kikövetkeztetni;
kb. 100 szavas köznyelvi szöveg lényegét megérteni;
kb. 100 szavas köznyelvi szövegben lényeges információt a lényegtelentől
elkülöníteni.

Beszédkészség
A tanuló legyen képes
jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre egyszerű struktúrákba
rendezett válaszokat adni;
- egyszerű mondatokban közléseket megfogalmazni, kérdéseket feltenni, eseményeket
elmesélni;
- megértési problémák esetén segítséget kérni;
- egyszerű párbeszédben részt venni;
- beszélgetést kezdeményezni, befejezni.
Olvasott szöveg értése
-

A tanuló legyen képes
jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szövegben fontos információt
megtalálni;
- ismeretlen nyelvi elem jelentését jó részt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott
szövegből kikövetkeztetni;
- kb. 100 szavas köznyelvi szöveg lényegét megérteni, azt felolvasni;
- kb. 100 szavas köznyelvi szövegben lényeges információt a lényegtelentől
elkülöníteni;
- egyszerű, képpel illusztrált történet lényegét megérteni.
Íráskészség
-

A tanuló legyen képes
-

ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szöveget helyesen leírni;
ismert struktúrák felhasználásával kb. 10 mondatos tényszerű információt közvetítő
szöveget írni;
különböző szövegfajtákat (üzenet, üdvözlet, baráti levél) létrehozni.

11. évfolyam

1. Ember és társadalom
2. Környezetünk
3. Életmód
4. Az iskola
5. A munka világa
6. Szabadidő, művelődés, szórakozás
7. Utazás, turizmus

Fogalomkörök
Cselekvés,
történés,
létezés
kifejezése
Szenvedő szerkezet

Passiv im Präsens,
Präteritum, Perfekt

Zustandspassiv
Passiv mit
Modalverben
Műveltetés

lassen

Modalverben

sollen

Feltételes mód

sollte

Sie werden am Flughafen
abgeholt. Es wurde schon
längst erledigt. Sind die
Gäste schon eingeladen
worden?
Das Fenster ist geöffnet.
Das Auto kann nicht
repariert werden.
Sie lassen das Essen
liefern.

Modalitás
Du könntest/müsstest das
viel schneller machen.
Wir sollten ihn anrufen.

Logikai
viszonyok
Temporalsatz (als,
wenn)
Finalsatz (um+zu,
damit)
zu + Infinitiv
szerkezetek

Wenn er zu Hause ist, sieht
er immer nur fern. Als er
jung war, fuhr er öfter ins
Ausland.
Sie steht früh auf, um für
das Wochenende
einzukaufen.
Vergiss nicht, mich
anzurufen.

Függő beszéd

jelen időben
(Präsens)

Sie sagte, dass sie heute ins
Kino geht./sie gehe heute
ins Kino.

obwohl, trotzdem

Obwohl die Aufgabe
schwer war, konnten viele
sie richtig lösen.

Szöveg
összetartó
elemek
Kötőszók

Kölcsönös névmások
(mit)einander
Relativsatz/Relativprono- der/dessen
men
wer/wen/wem/
wessen
wo

Sie helfen einander.
Er ist der Mann, der
gestern gekommen
ist/dessen Auto gestohlen
wurde.
Ich weiß nicht, wer die
Frau ist.

A továbbhaladás feltételei
Hallott szöveg értése
A tanuló legyen képes
kb. 150 szavas köznyelvi szövegből fontos információt kiszűrni;
kb. 150 szavas köznyelvi szövegben specifikus információt azonosítani;
kb. 150 szavas köznyelvi szövegben ismeretlen nyelvi elem jelentését a
szövegösszefüggésből kikövetkeztetni;
- kb. 150 szavas köznyelvi szöveg lényegét megérteni;
- kb. 150 szavas köznyelvi szövegben lényeges információt elkülöníteni;
- jórészt ismert nyelvi eszközöket használó beszélgetés vagy monologikus szöveg
lényegét megérteni.
Beszédkészség
-

A tanuló legyen képes
köznyelven megfogalmazott kérdésekre összetettebb struktúrákba rendezett válaszokat
adni;
- egyszerű mondatokban közléseket megfogalmazni, kérdéseket feltenni, eseményeket
elmesélni, érzelmeket kifejezni;
- megértési, illetve kifejezési problémák esetén segítséget kérni;
- beszélgetésben részt venni;
- társalgásba bekapcsolódni.
Olvasott szöveg értése
-

A tanuló legyen képes

kb. 200 szavas köznyelvi szövegben fontos információt megtalálni;
kb. 200 szavas köznyelvi szövegben specifikus információt azonosítani;
kb. 200 szavas szövegből ismeretlen nyelvi elem jelentését a szövegösszefüggésből
kikövetkeztetni;
- kb. 200 szavas köznyelvi szöveg lényegét megérteni, azt felolvasni;
- kb. 200 szavas köznyelvi szövegben lényeges információt a lényegtelentől
elkülöníteni.
- egyszerű történetet megérteni.
Íráskészség
-

A tanuló legyen képes
-

-

gondolatait egyszerű kifejezésekkel és mondatszerkezetekkel, a megfelelő nyelvi
eszközök használatával logikus összefüggések alapján kb. 150 szavas szöveggé
rendezni;
különböző szövegfajtákat (üzenet, üdvözlet, baráti levél) létrehozni;
különböző közlésformákat (elbeszélés, jellemzés) használni.

12. évfolyam
1. A munka világa
2. Környezetünk
3. Életmód
4. Az iskola
5. A munka világa
6. Szabadidő, művelődés, szórakozás
7. Tudomány és technika
8. Gazdaság és pénzügyek

Fogalomkörök
A 12. évfolyamon javasolt az eddig tanultak átismétlése is, pl érettségire való felkészítés
esetén.
Cselekvés,
történés, létezés
kifejezése
múlt idő
Plusquamperfekt
Er hatte alles gemacht, als wir
ankamen.
műveltetés
lassen ( Präteritum) Wir ließen unsere
Nähmaschine reparieren.
feltételesség
óhajtó mondat
Wenn Sie doch helfen
könnten!
feltételes múlt
Ich hätte das nie gedacht.
Es wäre schön gewesen,
wenn…

Modalitás
haben+zu,
sein + zu

Sie haben das Formular zu
unterschreiben. Das ist kaum
zu glauben.

Minőségi
viszonyok
Adjektivdeklination Főnévvé vált
melléknevek
Melléknévi igenév

Wir haben alle Verwandten
eingeladen.
ein gedeckter Tisch, die
fehlende Seite

alárendelések

Sie ging weg, bevor der Film
zu Ende ging.

Logikai
viszonyok
Temporalsatz
(bevor, nachdem,
bis, sobald,
solange)
anstatt dass/anstatt
zu
ohne dass/ohne zu

Sie wartet, anstatt die Sache zu
erledigen.

Szövegösszetartó
eszközök
kötőszók

Minőségi visz

da
derjenige/diejenige
einer/eines/eines
welche

Da er krank war, konnte er
nicht mitspielen.
névmások
Sie war diejenige, die uns
immer helfen konnte.
Es ist eines des besten Autos.
Adjektivdeklination Főnévként használt der Kranke
melléknév
die gelöste Aufgabe
,mnéviigenév

A továbbhaladás feltételei
Hallott szöveg értése
A tanuló legyen képes
-

kb. 150 szavas köznyelvi szövegből fontos információt kiszűrni;
kb. 150 szavas köznyelvi szövegben specifikus információt azonosítani;
kb. 150 szavas köznyelvi szövegben ismeretlen nyelvi elem jelentését a
szövegösszefüggésből kikövetkeztetni;
kb. 150 szavas köznyelvi szöveg lényegét megérteni;
kb. 150 szavas köznyelvi szövegben lényeges információt a lényegtelentől
elkülöníteni;

köznyelvi eszközöket használó társalgás, beszélgetés vagy monologikus szöveg
lényegét megérteni.
Beszédkészség
-

A tanuló legyen képes
árnyaltabban megfogalmazott kérdésekre összetettebb struktúrákba rendezett
válaszokat adni;
- változatos mondatokban közléseket megfogalmazni, kérdéseket feltenni,
eseményeket elmesélni, érzelmeket kifejezni;
- megértési illetve kifejezési problémák esetén segítséget kérni;
- beszélgetésben részt venni;
- társalgásban álláspontját, véleményét kifejteni.
Olvasott szöveg értése
-

A tanuló legyen képes
kb. 200 szavas köznyelvi szövegben fontos információt megtalálni;
kb. 200 szavas köznyelvi szövegben specifikus információt azonosítani;
kb. 200 szavas szövegből ismeretlen nyelvi elem jelentését a szövegösszefüggésből
kikövetkeztetni;
- kb. 200 szavas köznyelvi szöveg lényegét megérteni, azt felolvasni;
- kb. 200 szavas köznyelvi szövegben lényeges információt a lényegtelentől
elkülöníteni;
- egyszerű vagy egyszerűsített publicisztikai, illetve irodalmi szöveg lényeges pontjait
megérteni.
Íráskészség
-

A tanuló legyen képes
-

-

gondolatait változatos kifejezésekkel és mondatszerkezetekkel, a megfelelő nyelvi
eszközök használatával logikus összefüggések alapján kb. 150 szavas bekezdésekbe
rendezett szövegben megfogalmazni;
különböző szövegfajtákat (üzenet, üdvözlet, baráti levél) létrehozni;
változatos közlésformákat (leírás, elbeszélés, jellemzés) használni.

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA, NÉMET 5-5-6-6
9.évfolyam
1. Személyes vonatkozások, család
2. Ember és társadalom
3. Környezetünk
4. Az iskola
5. A munka világa
6. Életmód
7. Szabadidő, művelődés, szórakozás
8. Utazás, turizmus
9. Gazdaság és pénzügyek

Fogalomkörök
Cselekvés,
történés, létezés
kifejezése
jelenidejűség

Präsens

tőhangváltós
igék,
elváló igekötők
múltidejűség,

Präsens mit
Vokalwechsel
Trennbare Verben
Präteritum: sein,
haben
Perfekt
Futur

jövőidejűség
tagadás

Ich bin heute zu Hause. Die
Sonne scheint schön.
Der Zug fährt gleich ab.
Er liest das Buch vor.
Er war nicht zu Hause.

Negation mit nicht /
kein

Ich habe ein Eis gegessen.
Ich werde dieses Jahr nach
Spanien fahren.
Ich esse heute nicht.
Ich esse kein Eis.

haben

Ich habe einen Bruder.

Possessivpronomen
von, -s

Das ist meine Familie.
Peters Vater besucht uns heute.
Wessen Vater? Der Vater von
Peter!

Birtoklás
kifejezése

Térbeli
viszonyok
irányok,
helymeghatározás
In +A / D

helymeghatározás In
földrajzi
Aus
nevekkel
Nach

hier, dort, links, rechts
oben, unten, hinten…
Mein Schreibtisch steht links.
Ich lege das Heft in die
Schultasche.
In der Schultasche liegen meine
Bücher.
In Hamburg
Aus Hamburg
Nach Hamburg

Időbeli
viszonyok
gyakoriság

Wie oft?
oft, immer, nie,
selten, manchmal,
einmal / zweimal

Ich spiele oft mit Peter.
Ich gehe nie schwimmen.

időpont

időtartam

in, um, am, wann?
Ab
nicht mehr, schon,
erst
Wie lange? von …
bis
Für wie viele Tage?

im Winter, um 8 Uhr, am
Freitag, ab 5 Uhr

Ich war von 5 bis 6 in der
Konditorei.
Für einen Tag?

Mennyiségi
viszonyok
számok
határozott
mennyiség
határozatlan
mennyiség

eins, zwei
eine Portion Pommes
alles, viel, wenig,
nichts, mehr,
mehrere
alle

Ich lerne viel, und ich habe
wenig Zeit.
Alle meinen, es stimmt nicht!

Wie?

Ich bin zufrieden. Das finde ich
prima.
Welches Kleid kaufst du?
Er ist nicht so groß, wie mein
Bruder.
Dieses Auto fährt schneller als
ein Mercedes.
Ich möchte ein Eis.
Er kann nicht schwimmen.
Ich will nach Hause.
Das Kind muss noch nicht
aufstehen.
Komm morgen wieder! Spielt
Tennis!
Nehmen Sie bitte Platz! Gehen
wir jetzt.
Er zeichnet Bilder.
Grete fragt uns, nicht ihn.
Das ist für die Kinder.
Er gibt seinem Freund die
Hand.
Fährst du mit der U-Bahn?

Minőségi
viszonyok

hasonlítás

Welcher?
so…, wie
als

möchte
können, wollen
müssen

Modalitás

felszólítás

Esetviszonyok

Nominativ,
Akkusativ: für
Dativ: mit

Szövegösszetartó kötőszók
eszközök
névmások

und/oder/aber/denn
das
ich, mich,
mein, dein
mir, dir
dieser / welcher
man

Er ist Peter und kommt aus
Berlin.
Er versteht mich nicht.
Mein Vater ist Arzt.
Helfen Sie mir bitte?
Welcher Mann kommt aus
Graz?
Dieser Stuhl ist unbequem.
Man spricht hier nur Deutsch.

A továbbhaladás feltételei
Hallott szöveg értése
A tanuló legyen képes
kb.100 szavas köznyelvi szövegben a lényeges információt a lényegtelentől elkülöníteni;
kb.100 szavas köznyelvi szövegben ismeretlen nyelvi elem jelentését a
szövegösszefüggésből kikövetkeztetni;
kb.100 szavas köznyelvi szövegben fontos információt megérteni;
kb.100 szavas köznyelvi szöveg lényegét megérteni;
Beszédkészség
A tanuló legyen képes
köznyelven megfogalmazott kérdésekre odaillő válaszokat adni;
egyszerű mondatokban közléseket megfogalmazni, kérdéseket feltenni, eseményeket
elmesélni, érzelmeket kifejezni;
megértési, illetve kifejezési problémák esetén segítséget kérni;
beszélgetésben részt venni.
Olvasott szöveg értése
A tanuló legyen képes
kb.150 szavas, köznyelven megírt szöveget megérteni;
kb.150 szavas köznyelvi szövegben lényeges információt a lényegtelentől
megkülönböztetni;
ismert nyelvi elemek segítségével kb.150 szavas köznyelvi szövegben ismeretlen nyelvi
elemek jelentését kikövetkeztetni;
kb.150 szavas köznyelven megírt szövegben fontos információt megtalálni.
Íráskészség
A tanuló legyen képes
kb. 100 szavas, tényszerű információt közvetítő szöveget, leírást, jellemzést, elbeszélést,
baráti levelet írni.

10. évfolyam
1. Személyes vonatkozások, család
2. Ember és társadalom
3. Környezetünk
4. Az iskola
5. A munka világa
6. Életmód
7. Szabadidő, művelődés, szórakozás
8. Utazás, turizmus
9. Tudomány és technika
10. Gazdaság és pénzügyek

Fogalomkörök
Cselekvés,
történés, létezés
kifejezése
Múltidejűség,

Präteritum

Er machte keinen Fehler.

Módbeli
segédigék
elbeszélő múltú
alakban
Igepárok

Konnte, musste,
durfte, wollte,

Wir konnten nicht mehr essen.

Wo? Wohin ?
igepárok

Visszaható igék

sich-Verben

Szenvedő
szerkezet

Passiv Präsens und
Passiv Präteritum

Dein Buch liegt auf dem
Tisch.
Ich lege dein Buch auf den
Tisch.
Ich freue mich.
Wir müssen uns beeilen.
Das Essen wird gekocht.
Das Essen wurde lange
gekocht.
Mein Vater ist ausgezeichnet
worden.

Passiv Perfekt
Birtoklás
kifejezése
Genitiv
gehören + D.

Das Auto meines Vaters ist
ganz neu.
Dieses Fahrrad gehört mir.

Térbeli
viszonyok
Helymeghatározás an, auf, vor, hinter,
elöljárószókkal:
neben, über, unter,
zwischen (A/D)

Ich lege das Heft auf den
Tisch.
Er steht neben dem Bett.

Präpositionen mit
dem Dativ: zu

Meine Freunde kommen zu
uns.

Időtartam

Seit wann?

Ich spiele seit 3 Jahren
Fußball.

Időpont

Vor wie vielen
Vor 2 Jahren habe ich einen
Jahren?
Computer bekommen.
Jahreszahlen, Datum Am ersten Juni habe ich …
Der wievielte ist heute?

Melléknévragozás:
gyenge,
vegyes,
erős
Hasonlítás

Was für ein?
Das ist eine leichte Aufgabe.
Welcher?
Ich finde den roten Rock
(Adjektivdeklination) modisch.

Melléknév
fokozása
Főnévként
használt
melléknév
Módbeli
segédigék

Billig, billiger, am
billigsten
Substantiviertes
Adjektiv

Időbeli
viszonyok

Minőségi
viszonyok

Modalitás

so…, wie
als

Dürfen,
sollen, sollte
Konjunktiv II
Präsens
Modalverben im
Präteritum
Modalverben im
Konjunktiv II
Zu + Infinitiv

Esetviszonyok

Elöljárószók
tárgyesettel

Über, durch, entlang

Er ist nicht so groß, wie mein
Bruder.
Dieses Auto fährt schneller als
ein Mercedes.
Diese Jacke ist am billigsten.
Der Bekannte, ein Bekannter,
der Verwandte, ein
Verwandter
Ich darf nicht aufstehen.
Wir sollen ehrlich sein.
Du solltest lieber ….
Ich würde gehen ..
Ich wäre gern mit dir.
Ich hätte gern …
Er konnte nicht schwimmen.
Der Kranke durfte nicht
aufstehen.
Ich müsste schon gehen.
Könnten Sie mir helfen?
Diese Aufgabe ist leicht zu
lösen.
Gehen Sie über die Straße,
durch den Park, den Fluß
entlang.

Elöljárószók
részes esettel
Vonzatos igék

Logikai
viszonyok

Alárendelések

Zu,
Rektion der Verben
Präpositionaladverb:
darüber / worüber
Gehören + zu +
Dativ
Kausalsatz
Objektsatz

Szövegösszetartó Kötőszók
eszközök

Entweder –oder
Sowohl – als auch
Weder – noch
Dass
W eil

Wir warten auf die Antwort.
Worüber sprichst du?
Wir sprechen darüber, …
Gehört zum Hotel ein
Parkplatz?
Wir sind müde, weil wir heute
sehr viel gelernt haben.
Ich weiß (nicht), dass (ob) dir
das schon klar ist.
Wir fahren entweder mit dem
Auto oder mit der U-bahn.
Ich lerne sowohl Englisch als
auch Deutsch.
Weder heute noch morgen
besuchen wir dich.
Ich glaube, dass er zu Hause
ist.
Ich kann nicht helfen, weil ich
keine zeit habe.

Als / wie
Ob

Névmások

Er ist älter als ich, aber
genauso alt wie mein Bruder.
Als / wenn
Weißt du, ob er kommt?
Wenn ich ihn sehe, muss ich
immer lachen.
Als ich ihn kennengelernt
habe, war er noch ein kleines
Kind.
Relativsatz
Das war der tollste Tag, den
Relativpronomen
ich je hatte.
Keiner / keine / keins Gibt es hier ein Cafe? Hier
Einer / eine / eins /
gibt es keins / welche.
welche

A továbbhaladás feltételei
Hallott szöveg értése
A tanuló legyen képes
kb.150 szavas köznyelvi szövegben a lényeges információt a lényegtelentől elkülöníteni;

kb.150 szavas köznyelvi szövegben ismeretlen nyelvi elem jelentését a
szövegösszefüggésből kikövetkeztetni;
kb.150 szavas köznyelvi szövegben fontos információt megérteni;
kb.150 szavas köznyelvi szöveg lényegét megérteni;
Beszédkészség
A tanuló legyen képes
köznyelven megfogalmazott kérdésekre odaillő válaszokat adni;
egyszerű mondatokban közléseket megfogalmazni, kérdéseket feltenni, eseményeket
elmesélni, érzelmeket kifejezni;
megértési, illetve kifejezési problémák esetén segítséget kérni;
beszélgetésben részt venni.
Olvasott szöveg értése
A tanuló legyen képes
kb.200 szavas, köznyelven megírt szöveget megérteni;
kb.200 szavas köznyelvi szövegben lényeges információt a lényegtelentől
megkülönböztetni;
ismert nyelvi elemek segítségével kb.150 szavas köznyelvi szövegben ismeretlen nyelvi
elemek jelentését kikövetkeztetni;
kb.200 szavas köznyelven megírt szövegben fontos információt megtalálni.
Íráskészség
A tanuló legyen képes
kb. 150 szavas, tényszerű információt közvetítő szöveget, leírást, jellemzést, elbeszélést,
baráti levelet írni.

11.évfolyam
1. Ember és társadalom
2. Környezetünk
3. Az iskola
4. A munka világa
5. Életmód
6. Szabadidő,művelődés, szórakozás
7. Utazás, turizmus
8. Gazdaság és pénzügyek

Fogalomkörök
Cselekvés,
történés, létezés
kifejezése
Műveltetés
Szenvedő
szerkezet

Passzív
körülírása
Régmúlt

Lassen (Präsens,
Präteritum)
Vorgangspassiv:
Präsens,Präteritum,
Perfekt
Zustandspassiv:
Präsens
Sich lassen +
Infinitiv
Plusquamperfekt

Wir lassen / ließen unsere
Nähmaschine reparieren.
Sie werden am Flughafen
abgeholt.
Der Text wurde lange übersetzt.
Das Auto ist repariert worden.
Die Tür ist geöffnet.
Die Aufgabe lässt sich leicht
lösen.
Nachdem er den Text übersetzt
hatte, stellte er den Computer
ab.

Minőségi v
Folyamatos
melléknévi
igenév
Befejezett
melléknévi
igenév
Főnévként
használt
melléknevek

Partizip Präsens

Die spielenden Kinder waren
sehr laut.

Partizip Perfekt

Die Gäste setzten sich an den
schön gedeckten Tisch.
Die Zahl der Studierenden
wächst.

Modalitás
Vorgangspassiv mit
Modalverben
Sein + zu + Inf.
Haben + zu+ Inf.

Die Aufgabe kann gemacht
werden.
Die Regeln sind einzuhalten.
Sie haben dreimal die grüne
Taste zu drücken.

Esetviszonyok
Szórend

Logikai
viszonyok

Melléknévi
vonzatok
Alárendelések

Wortfolge mit Dativ
/ Akkusativ

Subjektsatz
Objektsatz
Temporalsatz

Finalsatz
um+zu+Infinitiv /
damit

Feltételes múlt
Feltételesség

Szövegösszetartó Kötőszók
eszközök

Konjunktiv I
I Vergangenheit
Konditionalsatz
(ohne wenn)
Wunschsatz
Obwohl
Trotzdem
Während

Je desto
Bis
Solange
Nachdem
Bevor

Mein Freund hat mir ein Handy
gekauft.
Mein Freund hat es mir gekauft.
Mein Vater ist stolz auf mich.
Fabian ist der Mutter ähnlich.
Es ist schön, hier zu sein.
Ich habe angefangen, Aerobic
zu machen.
Als ich jung war, konnte ich
noch viel mehr Eis essen.
Immer wenn ich hier bin, gehe
ich ins Schwimmbad.
Ich bin ins Kino gekommen,
um den neuen Film
anzuschauen.
Ich koche dir Tee, damit es dir
besser geht.
Wenn du mich angerufen
hättest, hätte ich dich besucht.
Hätte ich doch mehr Zeit,
würde ich dir mehr helfen.
Wenn ich doch mehr Zeit hätte!
Er kauft ein teures Handy,
obwohl er wenig Geld hat.
Er hat Schulden, trotzdem kauft
er ein neues Handy.
Während die Mutter das
Abendessen kocht, spielen die
Kinder.
Je wärmer es ist, desto besser
geht es mir.
Bis der Film beginnt, können
wir noch einen Tee trinken.
Solange ich Klavier übe, kannst
du meinen PC benutzen.
Nachdem wir ihr die Wahrheit
gesagt hatten, waren wir
erleichtert.
Bevor wir mit dem Fußballspiel
beginnen, machen wir

Anstatt dass / anstatt
zu

Die Großmutter hilft uns,
anstatt dass wir ihr helfen. / Du
gehst ins Kino, anstatt zu

Da
Ohne dass / ohne zu

lernen.
Da am Bahnhof gebaut wird,
müssen wir einen Umweg
machen.
Er ging auf die Party, ohne dass
es ihm seine Eltern erlaubt
hatten. / Er ging weg, ohne ein
Wort zu sagen.
Sie tut ganz so, als ob wir den
Fehler gemacht hätten.

Als ob

Névmások

Derjenige, diejenige,
dasjenige
Einer, eine, eines der
…
einander
Relativpronomen:
wo, wer, wen, wem,
wessen
Reziprokpronomen:
einander

Er ist derjenige, der mir immer
geholfen hat.
Einer der schönsten Tage
meines Lebens war diese
Wanderung.
Die Leute wünschen einander
ein

A továbbhaladás feltételei
Hallott szöveg értése
A tanuló legyen képes
kb. 250 szavas köznyelvi szövegben a lényeges információt a lényegtelentől
elkülöníteni;
kb. 250 szavas köznyelvi szövegben ismeretlen nyelvi elem jelentését a
szövegösszefüggésből kikövetkeztetni;
kb. 250 szavas köznyelvi szövegben fontos információt megtalálni és megérteni.
Beszédkészség
A tanuló legyen képes
árnyaltabban megfogalmazott kérdésekre összetettebb struktúrákban rendezett
válaszokat adni;
választékos mondatokban közléseket megfogalmazni, kérdéseket feltenni,
eseményeket elmesélni, érzelmeket kifejezni;

megértési, illetve kifejezési problémák esetén segítséget kérni;
társalgásban más véleményét kikérni, álláspontját kifejteni, megvédeni.
Olvasott szöveg értése
A tanuló legyen képes
kb. 300 szavas, köznyelven megírt szöveg lényegét megérteni;
kb. 300 szavas szövegben lényeges információt a lényegtelentől megkülönböztetni;
ismert nyelvi elemek segítségével kb. 300 szavas köznyelvi szövegben ismeretlen
nyelvi elemek jelentését kikövetkeztetni;
kb. 300 szavas szövegben fontos információt megtalálni.
Íráskészség
A tanuló legyen képes
kb. 250 szavas, tényszerű információt közvetítő néhány bekezdésből álló szöveget,
leírást, jellemzést, elbeszélést, baráti vagy hivatalos levelet írni.

12.évfolyam

1. Ember és társadalom
2. Környezetünk
3. A munka világa
4. Életmód
5. Szabadidő, művelődés, szórakozás
6. Utazás, turizmus
7. Tudomány és technika

Fogalomkörök
Cselekvés,
történés, létezés
kifejezése
Jövő idővel
vélekedés
kifejezése
személytelenség
Befejezett jövő

Futur als Vermutung Das wird nicht funktionieren.

Es
Futur 2

Es ist warm. Es schneit.
Unsere Umwelt wird sich durch
den Treibhauseffekt stark
verändert haben.

Törtszámok

Bruchzahlen

Ein Siebtel meiner Bücher habe
ich noch nicht gelesen.

Értelmező jelző

Apposition

Vanessa arbeitet im Hotel
Palace, einem Vier-SterneHotel.

Mennyiségi v

Minőségi v

Jövő idejű
Gerundivum
melléknévi
igenév
Melléknévi
igenevek bővített
jelzős
szerkezetekben

Die zu verarbeitende
Baumwolle wird hin-und
hertransportiert.
Es gibt viele von der Schule
organisierte Ausflüge.

Módbeli
segédigék
befejezett múlt
időben
Szenvedő
szerkezet
módbeli
segédigével,
feltételes módban
jelen időben
Módbeli
segédigék
feltételes módú,
múlt idejű
mondatokban

Modalverben im
Perfekt

Ich habe sogar einen Freund
mitbringen können.

Passiv mit
Modalvarben im
Konjunktiv II
Präsens

Lebensbereiche sollten
möglichst voneinander getrennt
werden.

Konjunktiv II
Vergangenheit mit
Modalverben

Es ging Lisa so schlecht, dass
sie eigentlich schon fast im
Koma hätte liegen müssen.

Modalitás

Esetviszonyok

Segédigék
másodlagos
jelentése
Erős igék
feltételes módú
jelen időben
Elöljárószók
birtokos esettel

Brauchen + zu + Inf. Heute brauchst du nicht
mitzukommen.
Subjektive
In einigen Jahren dürften alle
Bedeutung der
Leute Armbanduhren mit
Modalverben
Internetzugang haben.
Konjunktiv II
In meiner Traumstadt gäbe es
Gegenwart
viele Sportplätze.
Genitiv: dank /
infolge

Dank deiner Hilfe bin ich mit
der Arbeit rechtzeitig fertig
geworden.
Infolge des Klimawandels
sterben viele Arten aus.

Szövegösszetartó Kötőszók
eszközök

Igevonzat

Függő beszéd

Indulatszók

Temporalsatz: sooft / Sooft das Telefon klingelt, wird
sobald
der Hund nervös.
Ich rufe dich an, sobald ich nach
Zwar …. Aber
Hause komme.
Rektion der Verben Zwar muss Leonard viel im
Haushalt machen, aber er
genießt seine Freiheit. Er wird
bald über mehr Kraft verfügen.
Indirekte Rede
Oma hat am Telefon ständig
Perfekt
erzählt, früher sei Holland ein
Land und kein Meer gewesen.
Interjektion
Uff! Endlich Mittagszeit!

A továbbhaladás feltételei
Hallott szöveg értése
A tanuló legyen képes
kb. 300 szavas szövegben a lényeges információt a lényegtelentől elkülöníteni;
kb. 300 szavas szövegben ismeretlen nyelvi elem jelentését a szövegösszefüggésből
kikövetkeztetni;
kb. 300 szavas szövegben fontos információt megérteni.
Beszédkészség
A tanuló legyen képes
árnyaltabban megfogalmazott kérdésekre összetettebb struktúrákban rendezett
válaszokat adni;
választékos mondatokban közléseket megfogalmazni, kérdéseket feltenni,
eseményeket elmesélni, érzelmeket kifejezni;
gondolatait megfelelő logikai sorrendben, választékos mondatokban előadni;
megértési, illetve kifejezési problémák esetén segítséget kérni;
társalgásban más véleményét kikérni, álláspontját kifejteni, megvédeni.
Olvasott szöveg értése
A tanuló legyen képes
kb. 300 szavas, köznyelven megírt szöveg lényegét megérteni;
kb. 300 szavas szövegben lényeges információt a lényegtelentől megkülönböztetni;
ismert nyelvi elemek segítségével kb. 250 szavas szövegben ismeretlen nyelvi elemek
jelentését kikövetkeztetni;
kb. 300 szavas szövegben fontos információt megtalálni.
Íráskészség
A tanuló legyen képes
kb. 250 szavas, tényszerű információt közvetítő néhány bekezdésből álló szöveget,
leírást, jellemzést, elbeszélést, baráti vagy hivatalos levelet írni; gondolatait, érzelmeit,
érvekkel alátámasztott véleményét változatos kifejezésekkel és mondatszerkezetekkel,

a megfelelő nyelvi eszközök használatával logikai összefüggések alapján, bekezdésbe
rendezett szövegben megfogalmazni.

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA NÉMET EMELT, 3 ÓRÁS

11. évfolyam
1. Ember és társadalom
2. Környezetünk
3. Az iskola
4. A munka világa
5. Életmód
6. Utazás, turizmus
7. Gazdaság és pénzügyek

Fogalomkörök

Cselekvés,
történés, létezés
kifejezése
Műveltetés

Lassen (Präsens,
Präteritum)
Szenvedő szerkezet Vorgangspassiv:
Präsens,Präteritum,
Perfekt

Passzív körülírása
Régmúlt

Zustandspassiv:
Präsens
Sich lassen + Infinitiv
Plusquamperfekt

Wir lassen / ließen unsere
Nähmaschine reparieren.
Sie werden am Flughafen
abgeholt.
Der Text wurde lange übersetzt.
Das Auto ist repariert worden.
Die Tür ist geöffnet.
Die Aufgabe lässt sich leicht lösen.
Nachdem er den Text übersetzt
hatte, stellte er den Computer ab.

Minőségi
viszonyok
Folyamatos
Partizip Präsens
melléknévi igenév
Befejezett
Partizip Perfekt
melléknévi igenév
Főnévként használt
melléknevek

Die spielenden Kinder waren sehr
laut.
Die Gäste setzten sich an den
schön gedeckten Tisch.
Die Zahl der Studierenden wächst.

Modalitás
Vorgangspassiv mit
Modalverben
Sein + zu + Inf.

Die Aufgabe kann gemacht
werden.
Die Regeln sind einzuhalten.

Haben + zu+ Inf.

Sie haben dreimal die grüne Taste
zu drücken.

Wortfolge mit Dativ /
Akkusativ

Mein Freund hat mir ein Handy
gekauft.
Mein Freund hat es mir gekauft.
Mein Vater ist stolz auf mich.
Fabian ist der Mutter ähnlich.
Es ist schön, hier zu sein.
Ich habe angefangen, Aerobic zu
machen.
Als ich jung war, konnte ich noch
viel mehr Eis essen.
Immer wenn ich hier bin, gehe ich
ins Schwimmbad.
Ich bin ins Kino gekommen, um
den neuen Film anzuschauen.
Ich koche dir Tee, damit es dir
besser geht.
Wenn du mich angerufen hättest,
hätte ich dich besucht.
Hätte ich doch mehr Zeit, würde
ich dir mehr helfen.
Wenn ich doch mehr Zeit hätte!

Esetviszonyok
Szórend

Melléknévi
vonzatok
Logikai viszonyok Alárendelések

Subjektsatz
Objektsatz
Temporalsatz

Finalsatz
um+zu+Infinitiv /
damit
Feltételes múlt
Feltételesség

Konjunktiv I
I Vergangenheit
Konditionalsatz (ohne
wenn)
Wunschsatz

Szövegösszetartó
eszközök

Kötőszók

Obwohl

Er kauft ein teures Handy, obwohl
er wenig Geld hat.
Trotzdem
Er hat Schulden, trotzdem kauft er
ein neues Handy.
Während
Während die Mutter das
Abendessen kocht, spielen die
Kinder.
Je desto
Je wärmer es ist, desto besser geht
es mir.
Bis
Bis der Film beginnt, können wir
noch einen Tee trinken.
Solange
Solange ich Klavier übe, kannst du
meinen PC benutzen.
Nachdem
Nachdem wir ihr die Wahrheit
gesagt hatten, waren wir
erleichtert.
Bevor
Bevor wir mit dem Fußballspiel
beginnen, machen wir Gymnastik.
Anstatt dass / anstatt zu Die Großmutter hilft uns, anstatt
dass wir ihr helfen. / Du gehst ins
Kino, anstatt zu lernen.
Da
Da am Bahnhof gebaut wird,
müssen wir einen Umweg machen.
Ohne dass / ohne zu
Als ob

Er ging auf die Party, ohne dass es
ihm seine Eltern erlaubt hatten. /
Er ging weg, ohne ein Wort zu
sagen.
Sie tut ganz so, als ob wir den
Fehler gemacht hätten.

Névmások
Derjenige, diejenige,
dasjenige
Einer, eine, eines der
…
einander
Relativpronomen: wo,
wer, wen, wem,
wessen
Reziprokpronomen:
einander

Er ist derjenige, der mir immer
geholfen hat.

Einer der schönsten Tage meines
Lebens war diese Wanderung.
Die Leute wünschen einander ein

A továbbhaladás feltételei
Hallott szöveg értése
A tanuló legyen képes
kb. 200 szavas köznyelvi szövegben a lényeges információt a lényegtelentől elkülöníteni;
kb. 200 szavas köznyelvi szövegben ismeretlen nyelvi elem jelentését a szövegösszefüggésből
kikövetkeztetni;
kb. 200 szavas köznyelvi szövegben fontos információt megérteni;
kb. 200 szavas köznyelvi szövegben specifikus információt azonosítani;
köznyelvi beszélgetést vagy monologikus szöveget különösebb nehézség nélkül megérteni.
Beszédkészség
A tanuló legyen képes
árnyaltabban megfogalmazott kérdésekre összetettebb struktúrákban rendezett válaszokat
adni;
választékos mondatokban közléseket megfogalmazni, kérdéseket feltenni, eseményeket
elmesélni, érzelmeket kifejezni;
megértési, illetve kifejezési problémák esetén segítséget kérni;
beszélgetésben részt venni;
társalgásban más véleményét kikérni, álláspontját megvédeni.

Olvasott szöveg értése
A tanuló legyen képes
kb. 250 szavas, köznyelven megírt szöveget elolvasni;
kb. 250 szavas szövegben lényeges információt a lényegtől megkülönböztetni;
ismert nyelvi elemek segítségével kb. 250 szavas köznyelvi szövegben ismeretlen nyelvi
elemek jelentését kikövetkeztetni;
kb. 250 szavas szövegben fontos információt megtalálni;
kb. 250 szavas szövegben specifikus információt azonosítani;
kb. 250 szavas köznyelven megírt szöveget anyanyelven és/vagy célnyelven összefoglalni;
egyszerű vagy egyszerűsített publicisztikai vagy irodalmi szöveg különösebb nehézség nélkül
megérteni.
Íráskészség

A tanuló legyen képes
kb. 200 szavas, tényszerű információt közvetítő néhány bekezdésből álló, szöveget írni;
gondolatait és érzelmeit változatos kifejezésekkel és mondatszerkezetekkel, a megfelelő
nyelvi eszközök használatával, logikai összefüggések alapján bekezdésbe rendezett szövegben
megfogalmazni;
különböző szövegfajtákat létrehozni;
változatos közlésformákat használni.

12. évfolyam
1. Ember és társadalom
2. Környezetünk
3. A munka világa
4. Életmód
5. Szabadidő, művelődés, szórakozás
6. Utazás, turizmus
7. Tudomány és technika

Fogalomkörök
Cselekvés,
történés, létezés
kifejezése
Jövő idővel
vélekedés
kifejezése
személytelenség
Befejezett jövő

Futur als Vermutung

Das wird nicht funktionieren.

Es
Futur 2

Es ist warm. Es schneit.
Unsere Umwelt wird sich durch
den Treibhauseffekt stark verändert
haben.

Törtszámok

Bruchzahlen

Ein Siebtel meiner Bücher habe ich
noch nicht gelesen.

Értelmező jelző

Apposition

Jövő idejű
melléknévi igenév
Melléknévi
igenevek bővített
jelzős
szerkezetekben

Gerundivum

Vanessa arbeitet im Hotel Palace,
einem Vier-Sterne-Hotel.
Die zu verarbeitende Baumwolle
wird hin-und hertransportiert.
Es gibt viele von der Schule
organisierte Ausflüge.

Módbeli segédigék
befejezett múlt
időben
Szenvedő szerkezet
módbeli
segédigével,
feltételes módban
jelen időben

Modalverben im
Perfekt

Ich habe sogar einen Freund
mitbringen können.

Passiv mit
Modalvarben im
Konjunktiv II Präsens

Lebensbereiche sollten möglichst
voneinander getrennt werden.

Mennyiségi
viszonyok

Minőségi
viszonyok

Modalitás

Módbeli segédigék Konjunktiv II
feltételes módú,
Vergangenheit mit
múlt idejű
Modalverben
mondatokban
Brauchen + zu + Inf.

Esetviszonyok

Szövegösszetartó
eszközök

Függő beszéd

Indulatszók

Es ging Lisa so schlecht, dass sie
eigentlich schon fast im Koma
hätte liegen müssen.

Heute brauchst du nicht
mitzukommen.
Segédigék
Subjektive Bedeutung In einigen Jahren dürften alle Leute
másodlagos
der Modalverben
Armbanduhren mit Internetzugang
jelentése
haben.
Erős igék feltételes Konjunktiv II
In meiner Traumstadt gäbe es viele
módú jelen időben Gegenwart
Sportplätze.
Elöljárószók
Genitiv: dank / infolge Dank deiner Hilfe bin ich mit der
birtokos esettel
Arbeit rechtzeitig fertig geworden.
Infolge des Klimawandels sterben
viele Arten aus.
Kötőszók
Temporalsatz: sooft / Sooft das Telefon klingelt, wird
sobald
der Hund nervös.
Ich rufe dich an, sobald ich nach
Hause komme.
Zwar …. Aber
Zwar muss Leonard viel im
Haushalt machen, aber er genießt
seine Freiheit.
Igevonzat
Rektion der Verben
Er wird bald über mehr Kraft
verfügen.
Indirekte Rede Perfekt Oma hat am Telefon ständig
erzählt, früher sei Holland ein
Land und kein Meer gewesen.
Interjektion
Uff! Endlich Mittagszeit!

A továbbhaladás feltételei
Hallott szöveg értése

A tanuló legyen képes
kb. 250 szavas szövegben a lényeges információt a lényegtelentől elkülöníteni;
kb. 250 szavas szövegben ismeretlen nyelvi elem jelentését a szövegösszefüggésből
kikövetkeztetni;
kb. 250 szavas szövegben fontos információt megérteni;
kb. 250 szavas szövegben specifikus információt azonosítani;
köznyelvi beszélgetést vagy monologikus szöveget anyanyelvén és/vagy célnyelven
összefoglalni.
Beszédkészség

A tanuló legyen képes
árnyaltabban megfogalmazott kérdésekre összetettebb struktúrákban rendezett válaszokat
adni;
választékos mondatokban közléseket megfogalmazni, kérdéseket feltenni, eseményeket
elmesélni, érzelmeket kifejezni;
gondolatait megfelelő logikai sorrendben, választékos mondatokban előadni;
megértési, illetve kifejezési problémák esetén segítséget kérni;
beszélgetésben részt venni;

társalgásban részt venni.
Olvasott szöveg értése
A tanuló legyen képes
kb. 300 szavas szöveget elolvasni;
kb. 300 szavas szövegben lényeges információt a lényegtelentől megkülönböztetni;
ismert nyelvi elemek segítségével kb. 250 szavas szövegben ismeretlen nyelvi elemek
jelentését kikövetkeztetni;
kb. 300 szavas szövegben fontos információt megtalálni;
kb. 300 szavas szövegben specifikus információt azonosítani;
kb. 300 szavas köznyelven megírt szöveget anyanyelvén összefoglalni;
egyszerű vagy egyszerűsített publicisztikai vagy irodalmi szöveget anyanyelvén és/vagy
célnyelven összefoglalni.

Íráskészség
A tanuló legyen képes
kb. 250 szavas, tényszerű információt közvetítő néhány bekezdésből álló, szöveget írni;
gondolatait, érzelmeit, érvekkel alátámasztott véleményét változatos kifejezésekkel és
mondatszerkezetekkel, a megfelelő nyelvi eszközök használatával logikai összefüggések
alapján, bekezdésbe rendezett szövegben megfogalmazni;
különböző szövegfajtákat létrehozni;
változatos közlésformákat használni.

