Az osztályozó és javító vizsgák anyaga német nyelvből
Heti 3 óra
11. évfolyam
KON-TAKT 2 Lektion 5-8
KON-TAKT 3 Lektion 1-2
1. félév

Téma/Szókincs

Kommunikáció

Nyelvtan

Meine Schule
Az iskola helyiségei
Iskolatípusok

Egy iskola bemutatása Iskolatípusok
összehasonlítása

Visszaható igék: sich beeilen, sich kämmen

Az osztályzás előnyei
és hátrányai

Az álomiskola bemutatása

Feltételes mód jelen idő: wäre, hätte, würde
gehen
Feltételes mód jelen idő: wäre, hätte, würde
gehen

Tanulás külföldön

Érvek és ellenérvek kifejezése
Külföldi és hazai iskolák összehasonlítása
Szívesség kérése

Módbeli segédigék feltételes mód jelen ideje:
könnte, müsste

Foglalkozások

Munkakör leírása, jellemzése

Vonzatos igék: sich freuen über

Állásinterjú

Érdeklődés telefonon

worüber – über wen
darüber – über ihn

Női ill. férfi
foglalkozások

Pályaválasztás

Álláshírdetések
Diákmunka

Álláspályázat Állásinterjú

Testrészek Betegségek,
balesetek

Testrészek Panaszok, fájdalmak

Beszámoló munkatapasztalatokról

Motivációs levél írása

Vonatkozó mellékmondat der, die, das vonatkozó
névmással
Vonatkozó névmások birtokos esete: dessen,
deren

sollen

Időpont egyeztetése az orvossal

Tünetek, panaszok
Orvosi vizsgálat

Kórház

Kórházi tevékenységek Beszámolás

Szenvedő szerkezet (Passiv) jelen- és elbeszélő

eseményekről

múlt ideje: wird/wurde gemacht
Szenvedő szerkezet (Passiv) jelen- és elbeszélő
múlt ideje: wird/wurde gemacht

Egészséges életmód

Étkezési - és életmódszokások

lassen
Szenvedő szerkezet befejezett múlt ideje: sind
ausgezeichnet worden

2. félév
Sportágak,
sporteszközök
Sportkarrierek

Sportolás, sportok, sporttevékenység
jellemzése Tanácsadás, buzdítás

zu + Infinitiv

Szurkolás

Kötőszók: als –wenn

Sportműsorok tv-ben
Extrém sport – pro és kontra
Extrém sportok és
sportolók

Rekordok és sportolók

sollte

Nyaralás, utazás a
szülőkkel vagy
nélkülük

Képleírás, a tetszés kifejezése

Kötőszók: obwohl, trotzdem

Az egyéni, ill. a
társasutazás
előnyei és
hátrányai,
osztálykirándulás,
az ifjúsági szállás

Szállásfoglalás

Um…zu, ill. damit célhatározós szerkezet, a wo
vonatkozó névmás

Nyelvtanulás
külföldön, utazási
előkészületek

Tippek a nyelvtanuláshoz

Zustandpassiv: ist geöffnet, während kötőszó

Időjárás, évszakok

Az időjárási jelenségek jellemzése

Összehasonlítás: je… desto….

A városi és a falusi
élet előnyei és
hátrányai,

Élethelyzetek szembeállítása

Szenvedő szerkezet (Passiv) módbeli
segédigével: kann gemacht werden

Állattartás a
lakóházban, az
állatok gondozása,

Érvek és ellenérvek, egyetértés és
egyet nem értés

