Az osztályozó és javító vizsgák anyaga német nyelvből
Heti 3 óra
KEKSE 1
9. évfolyam
1. félév
Téma / szókincs

Kommunikációs

Nyelvtan

szándékok
Kapcsolatfelvétel

Köszönés

A főnevek írása

Számok 1-20-ig

Wie geht’s?

A főnevek neme

Cím és telefonszám
megadása

A névelők: der, die, das

Származási ország
megkérdezése: Woher
...?

aus Ungarn

Név megkérdezése:
Wie heißt...?

und

Országnevek
A német ábécé

A kijelentő és kérdő mondat szórendje

Bemutatkozás
Reagálás
bemutatkozásra
Helyeslés
Nem értés,
visszakérdezés
Betűzés: A wie ...
Lakóhelyek:
országok, városok

Lakóhelyre kérdezés:
Wo wohnt ...?

Napi és szabadidős
tevékenységek

Tevékenységre
kérdezés: Was macht
...?

Wo? in Ungarn

Személyek bemutatása

oder

Személyekről
beszélgetés névjegy
alapján

Brechungos igék: lesen, sehen, essen, helfen

Érdeklődés hobbik
iránt

mögen

Néhány
foglalkozás

Különböző hobbik

Szabályos igék
A sein ige

er / sie

Tagadás nicht-tel

gern machen / nicht gern machen
aber

Pontos idő

Időpont megbeszélése

Igeragozás minden személyben

Számok: 20-100

Egyetértés, öröm
kifejezése

A sein ige minden személyben

Elváló igekötős igék: ankommen
Wann? um ... Uhr
Wie spät ist es?
Wie alt ist ...?
schon - noch
A lakás helyiségei
Háztartási munkák

Beszélgetés napi
tevékenységekről,
háztartási munkákról

Néhány fontos időhatározó

Érdeklődés az ár iránt:
Was kostet?

A főnevek többes száma

Az időhatározók helye a mondatban

A hét napjai
A napszakok
Fiatalok személyes
tárgyai:
ruhadarabok,
élelmiszerek,
műszaki cikkek

A tetszés kifejezése

A határozatlan névelő: ein, eine, ein
aus / von: aus Amerika, von Eva
er, sie, es

Tantárgyak,
órarend

Találkozó
megbeszélése

Szabadidős
programok
Kávéházban
Ajándéktárgyak,
ajándékozás

Mértékegységek

Rendelés, kiszolgálás,
fizetés vendéglátó
helyen

A határozott és határozatlan névelő és a kein
tárgyesete
möchte, haben, brauchen
Wie viel?

Vásárlás
zöldségboltban
Étkezés megbeszélése

A család, barátok,
háziállatok

denn
Warum?

Szálloda
felszereltsége,
tartozékai
Gyümölcsök

müssen, können

A családtagok
bemutatása

A szabályos és a brechungos igék felszólító módja
wollen
A man használata
A mein, dein, unser, euer jelzői birtokos névmások
Wie viele?

2. félév
Utazás autóval
További
családtagok,
rokonok

Érdeklődés közlekedési
lehetőségek iránt

A sein, ihr jelzői birtokos névmások

Interjú készítése

Elöljárószók Wo? kérdésre: in, auf, hinter, unter, neben,
vor +D

Umlautos igék: fahren, schlafen

Közlekedési
eszközök
Bútorok a
lakásban

Az ihr, ihre (tsz.), Ihr, Ihre jelzői birtokos névmások
seit
A hónapok nevei

Érdeklődés születésnap
iránt

A sorszámnevek: der erste, zweite
A keltezés: am / im
war, hatte, musste, konnte

Szabadidős, irodai,
otthoni
tevékenységek

Érdeklődés napi
tevékenységekről

A gyenge igék befejezett múltja: hat gespielt, hat
bestellt, hat telefoniert, hat eingekauft
A doch használata
deshalb

A szabadidő
eltöltése: kiállítás,
parti

Meghívás kiállításra,
partira

wollte
A személyes névmás tárgyesete
trotzdem

Vendégek
fogadása

Vendégfogadás
megbeszélése

Ételek, étkezési
szokások néhány
országban
Évszámok
Tantárgyak,
foglalkozások

Ajándéktárgyak

Az erős igék befejezett múltja: hat bekommen, hat
gesehen, hat angerufen
Felszólító mód többes szám második személyben:
Kommt her!

Érdeklődés évszámok
iránt

A személyes névmás részes esete: mir, dir, uns, euch

Tetszés, nemtetszés
kifejezése
Ajándékozás
megbeszélése

A welcher kérdő névmás
A dieser mutató névmás
A névelők és a birtokos névmás részes esete
Wem?

Néhány berlini
nevezetesség

Utcai útbaigazítás
kérése és adása

Néhány budapesti
nevezetesség

Színek nevei,
melléknevek
Bútorok,
lakásfelújítás

Befejezett múlt idő sein segédigével: ist gefahren, ist
gekommen, ist gegangen
zum, zur
Néhány helyhatározó: links, rechts, geradeaus

Tanácsadás

Elöljárószók Wohin? kérdésre: in, an, auf, hinter, unter,
neben, über, vor, zwischen + A
legen, stellen, hängen, tragen, bringen
durch / über + A
über, zwischen + D

