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Német nyelv  

-  

Osztályozóvizsga követelmények 

1. félév 

 

9. évfolyam 

 

DIREKT 1 

Tananyag: 1, 2, 3, 4, 5-ős leckék 

 

- az egyszerű és a kérdő mondat szórendje 

- állítás és tagadás (ja/nein) 

- személyes névmás: ich, du 

- gyenge ragozású igék E. sz. 1. és 2. sz.-ben 

  a heißen és a sein igék 

- gyenge ragozású igék E. sz. 3. sz.-ben 

- a möchte-alak 

- aus, in elöljárószók 

- kiegészítendő kérdések 

- a geben, sprechen igék ragozása 1. sz. E. sz.-ben 

- a man általános alany 

- országok neve 

- a Wo? és Woher? kérdőszók 

- felcserélt szórend a kijelentő mondatokban 

- a gyenge igék ragozása többes számban 

- a sein ige ragozása 

- a birtokos névmás alanyesetben 

- számok: 21–2000 

- gyenge ragozású igék -tre végződő igetővel 

- foglalkozások nevei 

- tagadás a nicht szóval 

- időhatározók 

- az óra (idő) 
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- tagadás a kein szóval 

- von elöljárószó 

- életkor-meghatározás 

- tagadás a kein szóval 

- főnév alanyesetben határozatlan névelővel és a kein tagadószóval 

- főnevek többes száma 

- személyes névmások 

- birtokos névmások 

- a kijelentő mondat szórendje 

- a gefallen ige 

- a személyes névmás részes esete 

- a Wie geht es? szerkezet 

- a kijelentő és a kérdő mondatok szórendje 

 

Szóbeli: a leckékhez kapcsoló témakörök, szavak, kifejezések 
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10. évfolyam 

 

DIREKT 2 

Tananyag: 11, 12, 13, 14-es leckék 

 

- können és müssen módbeli segédigék 

- a gyenge ragozású igék ragozása 

- alárendelt mondatok weil kötőszóval 

- dürfen módbeli segédige 

- módbeli segédigék 

- személyes névmások részes esetben 

- felszólító mód 

- zu + főnévi igenév 

- személyes névmások tárgy-és részes esetben 

- seit kötőszó 

- Perfekt múlt idő 

- helyhatározók 

- Perfekt múlt idő 

- sein és haben igék Präteritum múlt idejű alakja 

- sorszámok 

 - dátumok írása 

- személyes névmások részes esetben 

- felszólító mód 

- zu + főnévi igenév 

- személyes névmások tárgy-és részes esetben 

- seit kötőszó 

- részes esetet vonzó helyhatározói elöljárószavak 

- tárgy-és részes esetet vonzó helyhatározói elöljárószavak 

- helyhatározók 

- helyhatározói elöljárószavak 

 

Szóbeli: a leckékhez kapcsoló témakörök, szavak, kifejezések 
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11. évfolyam 

 

Tankönyv: Direkt 2 és 3.,  

Leckék: 18., 19, 20 és 21. 

 

Írásbeli vizsga rész követelményei 

 Präteritum: war, hatte; gyenge és erős alakú igék; módbeli segédigék 

 Időhatározói mellékmondatok als és wenn kötőszavakkal 

 Időhatározói mellékmondatok nachdem, bevor és während kötőszavakkal 

 A jövő idő: Futur I. 

 A közvetett kérdés 

 A megengedő mellékmondat obwohl és trotzdem kötőszavakkal 

 A melléknév jelzői szerepben 

 Kérdőnévmások: was für ein…? welch…? 

 Feltételes mód: a Konjunktiv II és a würde-alak 

 Feltételes mód: a sein, haben és werden igék alakjai 

 Feltételes mód: a módbeli segédigék alakjai 

 A vonatkozó mellékmondat: a vonatkozó névmás 

 A vonatkozó névmás birtokos esetben 

 

Szóbeli vizsgarész követelményei 

Önálló témakifejtés 

 Als ich 16 war 

 Meine Schule, meine Klasse 

 Meine Zukunftspläne 

 Sich vorstellen 

 Liebe, Liebeskummer 

Párbeszédek 

A tankönyvben és a munkafüzetben található ABI párbeszédes példák bármelyike. 
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12. évfolyam 

 

Schritte international 4 

Tananyag: 8., 9., 10-es leckék 

 

      - Konjunktion trotzdem 

- Konjunktiv II.: wäre, hätte, würde, könnte 

- Adjektivdeklination: unbestimmter Artikel: ein grosser Flohmarkt 

- Komparativ und Superlativ 

- Vergleichspartikel als, wie 

- Passiv-Präsens 

- Adjektivdeklination: bestimmter Artikel: der alte Computer, den alten Computer, … 

- Frageartikel: Was für ein…? 

- Wortbildung Adjektive: un-, -los 

- Wortbildung Nomen: -ung 

- Lokale Präpositionen: aus, von, an… vorbei, durch, …entlang, gegenüber, über, um…    

  herum 

- Konjunktion deshalb 

- Wortbildung Adjektive: -bar, -ig, -isch 

 

Szóbeli: a leckékhez kapcsoló témakörök, szavak, kifejezések 
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Német fakultáció 

 

Tankönyv: Husztiné Varga Klára-Kiss Tímea: Plusz 7 próbaérettségi német nyelvből (középszint), Maxim 

kiadó, Szeged 2007. 

 

Tananyag: 1., 2., és 3. feladatsor 

 

Vizsga: írásbeli dolgozat és szóbeli felelet 

 

 nyelvhelyességi feladatok 

 olvasott szöveg értése 

 hallott szöveg értése 

 íráskészség 

 szerepjáték 

 önálló témakifejtés 

 

 

Megjegyzés:  

 

A hallott szöveg értési feladathoz CD melléklet áll rendelkezésre. 

 A szóbeli rész feladatai a 119. oldalon kezdődnek. 
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Német nyelv 

-  

Osztályozóvizsga követelmények 

2. félév 

 

9. évfolyam 

 

DIREKT 1 

Tananyag: 6-10. lecke 

 

-Az erős igék ragozása 

-Módbeli segédigék: mögen 

-A kijelentő mondat szórendje: fordított szórend 

-A wissen ige ragozása 

-A felszólító mód 

-Az in, an, vor, neben elöljárószók+ részes eset 

-Az es gibt szerkezet 

-A zu és mit elöljárószók 

-Az über és durch elöljárószók 

-Az in elöljárószó részes és tárgyesettel 

-A zu+ főnévi igenév szerkezet 

-Az időhatározó 

-A visszaható igék 

-A módbeli segédige: können 

-Az erős igék ragozása 

-Az elváló és nem elváló igék 

-Az időhatározók- 

-Zu Hause és nach Hause 

-A geben ige ragozása 

-A birtokos névmás: alanyeset és tárgyeset 

-A birtokos névmás: részes eset 

-A részes eset 

-A személyes névmás ragozása 
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A wer? kérdőszó tárgy és részes estben 

-Mondatrészek sorrendje 

-A birtokviszony kifejezése: személynevek 

 

Szóbeli: a leckékhez kapcsoló témakörök, szavak, kifejezések 
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10. évfolyam 

 

DIREKT 2 

Tananyag: 15-17. lecke 

 

-Földrajzi helyek és nevek 

-Alárendelő összetett mondatok 

-Hasonlító szerkezetek 

-A melléknév fokozása: középfok 

- A melléknév fokozása: felsőfok 

-A melléknév jelzői szerepben 

-A gefallen ige 

-A werden ige 

-Főnévragozás: birtokos eset 

-A gyenge ragozású főnevek 

-Célhatározói mondatok: damit és um….zu 

 

Szóbeli: a leckékhez kapcsoló témakörök, szavak, kifejezések 
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11. évfolyam 

 

Tanönyv: Direkt 3  

22., 23., 24-es leckék és ABI Fertigkeitstraining 

 

Írásbeli vizsgarész követelményei 

 Múlt idő: Plusquamperfekt 

 Feltételes mód: Múlt idejű mondatok 

 Az igék vonzatai 

 Az igék vonzatai: kérdő mondatok 

 A szenvedő szerkezet 

 Mondatképzés: a man általános alany 

 A szenvedő szerkezet: a cselekvő megnevezése 

 Folyamatos és befejezett melléknévi igenév 

 Melléknévi igenevek képzése 

 Bővített melléknévi igeneves jelzői szerkezet 

 

Szóbeli vizsgarész követelményei 

Önálló témakifejtés 

 Leben in der Familie 

 Mann und Frau 

 Feiertage 

 Wovon träumen die Leute? 

 Sind Superstars schlechte Vorbilder? 

 Souvenirs und Erinnerungen 

Párbeszédek 

 

A tankönyvben és a munkafüzetben található ABI párbeszédes példák bármelyike. 
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12. évfolyam 

 

Tankönyv: Schritte international 4.,  

Tananyag: 11., 12., 13. ÉS 14-es leckék 

Vizsga: írásbeli dolgozat és szóbeli felelet 

 Lokale Präpositionen: aus, von, an… vorbei, durch, …entlang, gegenüber, über, um… herum 

 Konjunktion deshalb 

 Wortbildung Adjektive: -bar, -ig, -isch 

 Lokale Präpositionen an, auf, in 

 Adjektivdeklination: ohne Artikel  

 Modale Präposition ohne: ohne einen Freund 

 Temporale Präpositionen von… an, über 

 Indirekte Fragen mit Fragepronomen was, wer 

 Indirekte Fragen mit ob 

 Verb lassen 

 Perfekt und Präteritum 

 Wortbildung Adjektive: -ig, -bar, -los, un- 

 Wortbildung Nomen: -er, -in, -ung 

 Komposita 

 Diminutiv: -chen 

 Hauptsatzverbindungen: aber, denn, deshalb, trotzdem 

 Nebensatzverbindungen: wenn, weil, dass 

 Wochenendaktivitäten, Veranstaltungen (12./C4., 13./D4.) 

 Auf dem Flohmarkt (19./5., 23./D3., 24./E3.) 

 Kommunikation (30./A4., 32/C4., ) 

 Orientierung in der Stadt (40./A3., 41./B4.42./C4., 44./E3.) 

 Reisen (49./4., 52./C4., 54/E4.) 

 Geld (62/C3., 63/D4.,)       Kindheit (70/A5.) 
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Német fakultáció 

 

Tankönyv: Husztiné Varga Klára-Kiss Tímea: Plusz 7 próbaérettségi német nyelvből (középszint), Maxim 

kiadó, Szeged 2007. 

 

Tananyag: 4., 5., 6., és 7. feladatsor 

 

Vizsga: írásbeli dolgozat és szóbeli felelet 

 

 nyelvhelyességi feladatok 

 olvasott szöveg értése 

 hallott szöveg értése 

 íráskészség 

 szerepjáték 

 önálló témakifejtés 

 

 

Megjegyzés:  

 

A hallott szöveg értési feladathoz CD melléklet áll rendelkezésre. 

 A szóbeli rész feladatai a könyv hátsó részében találhatók, a 4. feladatsor a 131. oldalon kezdődik. 
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