Az osztályozó vizsga követelményei
Német mint első idegen nyelv
1. félév
Tankönyv: direkt 2 Lektionen 21-23.
Szókincs:
egészséges életmód
fogyatékkal élő fiatalok
életrajzok, nagy események
az emberi test, egészség, betegség
(Elvárás: az illető szókincset tartalmazó hallott ill. olvasott szöveg megértése)
Szituációk: programmegbeszélés
az orvosnál
tanácsadás
(Elvárás: az adott szituációban párbeszédet folytatni vagy beszámolót tartani az illető témáról)
Nyelvtan:
módbeli segédigék
hatte, war, Perfekt
visszaható igék
felszólító mód
birtokos eset
(Elvárás: a szituációk során ill. írásbeli feladatokban az illető nyelvtani szerkezetek
használata)
2. félév
Tankönyv: direkt 2 Lektionen 24-25
Szókincs:
az utcán
balesetek
időjárás
utazás
Szituációk: egy baleset leírása
egy utazásról beszámolni
Nyelvtan:
két esettel járó elöljárók
helyhatározós szerkezetek
dass, wenn + mellékmondati szórend
3. félév
Tankönyv: direkt 2 Lektionen16/20-17.
Szókincs:
külső és belső tulajdonságok
ruházat
foglalkozások, munkatevékenységek
álláshirdetések
Szituációk:

személyek bemutatása
képleírás
véleménymondás
az álomszakma bemutatása
jelentkezés egy állásra (írásban)

Nyelvtan:

melléknév fokozása és ragozása

hasonlítás
werden
célhatározói mellékmondat (damit, um + zu)
4. félév
Tankönyv: direkt 2 Lektionen 18-19., direkt 3 Lektionen 21-22.
Szókincs:
történelmi események
a jövő: tudomány, technika és magánélet
tervek
érzelmek (első szerelem)
nemi szerepek
ünnepek
Szituációk: önéletrajz (szóban és írásban)
jövőbeli tervek
tanácsadás (mit tennél, ha…)
véleménymondás
beszámoló egy családi ünnepről (karácsony, húsvét, születésnap)
meghívás (szóban és írásban)
Nyelvtan:
Präteritum
időhatározói mellékmondatok (als, wenn, bevor, während, nachdem)
Futur 1
függő kérdés
feltételes mód
vonatkozói mellékmondat
5. félév
Tankönyv: direkt 3 Lektionen 23-26.
Szókincs:
jövőre vonatkozó vágyak, elképzelések
jelentős kulturális események Németországban
Magyarország berendezkedése, történelme, nevezetességei
a „Denglish” jelenségei
Szituációk:

az elképzelt ideális jövőről beszélni
egy folyamat, technológia leírása
Magyarország bemutatása különböző szempontokból

Nyelvtan:

vonzatos igék
kérdő és határozói névmások (worum – darum)
folyamatos és befejezett melléknévi igenév (bővítménnyel is)
szenvedő szerkezet

6. félév
Tankönyv: direkt 3 Lektionen 27-30.
Szókincs:
környezeti veszélyek, környezetvédelem
szabadidős tevékenységek
vásárlás, szolgáltatások
Németország és a németek: életmód, sztereotípiák
Szituációk:

mit teszel a környezetért
programmegbeszélés

szabadidő eltöltése
véleménymondás tevékenységekről
szolgáltatás igénybe vétele
vélemény az online vásárlásról
Nyelvtan:

vonzatos melléknevek és főnevek
állapotot kifejező szenvedő szerkezet
zu + Infinitiv
műveltetés

7. félév
Tankönyv: Abitraining Mittelstufe Lektionen 1-2., 4-8.
Szókincs:
személyes adatok
családi élet, feladatmegosztás
napirend
külső és belső tulajdonságok
iskola
nyelvtanulás
a munka világa
szabadidős tevékenységek házon belül és kívül
sport
Szituációk: bemutatkozás
a család bemutatása
ismerős személyek leírása, jellemzése
találkozó a pályaudvaron egy ismeretlen személlyel
az iskola bemutatása
saját nyelvtudás értékelése
saját pályaválasztás
programmegbeszélés
szabadidő eltöltéséről, hobbykról beszélni
kedvenc film vagy könyv bemutatása
sportolási szokások
Nyelvtan:
főnév (nem, szám, eset)
elöljárók
melléknév fokozás, ragozás, hasonlítás
8. félév
B1 szintű vizsgafeladatok mind a négy nyelvi készség, valamint a nyelvhelyesség terén.

