Az osztályozó és javító vizsgák anyaga német nyelvből
Heti 6 óra
9. évfolyam
KON-TAKT 1 Lektion 3-8
KON-TAKT 2 Lektion 1-2
1. félév

Szókincs és téma
Tartományok, égtájak,
nevezetességk, hónapok,
évszakok

Kommunikáció
Egy ország bemutatása,
tájékozódás a térképen

Nyelvtan
Határozatlan névelő
Az „es” névmás
Szórend „aber” és „und” után

Középületek, Berlin
nevezetességei

Tájékozódás, útbaigazítás,
bocsánatkérés

Főnevek tárgyesete, gyenge főnevek,
összetett szavak

Országok, városok

Helyeslés

„es gibt”

Műszaki cikkek, vásárlás,
sajnálkozás

Kérdés az árra

Szórend kiemelt mondatrész után
Birtoklás: haben

Állítás megerősítése,
csodálkozás

Tagadás: kein

Ruhadarabok, színek, ruhák
jellemzése

Tetszés, ruhavásárlás

Tőhangváltós igék

Zsebpénz

Vágyak kifejezése, vélekedés

möchten, brauchen, mehr/mehrere

Kempingezés kellékei,
szolgáltatások a kempingben,
szobatípusok

Képesség, lehetőség kifejezése,
információkérés, bosszúság

„können” módbeli segédige

Kötőszó: oder

elváló igekötők
tőhangváltós igék
„man” általános alany

Szállástípusok,
tevékenységek,
szolgáltatások

Szobafoglalás

Részes eset

Különlegességek

Szálloda leírása

in+Dativ

Élelmiszerek

Összehasonlítás, eladás,
vásárlás

„mögen” módbeli segédige

„mit”

Tőhangváltós igék
„noch/erst/nicht mehr/schon”

Ételek, ízlelés, étkezések

Különleges ételek, nemzetek
nevek, családtagok

Rendelés, fizetés, reklamáslás,
étkezési szokások

„wollen”„einmal/zweimal”

Családfakészítés

Birtokos névmás

Jövő idő:”werden”

2. félév

Hobbik, sportágak

Indoklás

Tőhangváltós igék
„müssen” módbeli segédige
„denn” kötőszó
„in”+Akkusativ/Dativ

A hét napjai, napszakok,
napirend, tantárgyak

Időpontok, időtartamok
kifejezése, nyitva tartás

Időhatározók „am Nachmittag”

Szabadidős programok

Érdeklődés, meghívás elfogadás, Felszólító mód
elutasítása
Elbeszélő múlt idő: „war, hatte”

Vakációs tervek

Nyaralás lehetőségek
megvitatása

Gyenge igék befejezett múlt ideje

Nyaralás

Történetmesélés

Erős igék befejezett múlt ideje

Menetjegyvásárlás

Menetrend olvasás, köszönésre
reagálás, üdvözletküldés

Személyes névmás tárgy esete

Lakás, lakókörnyezet
Álomlakás, lakótárskeresés

Lakás bemutatása Lakásnézés

zu + Dativ

Bútorok

Berendezési tárgyak
elhelyezése, a lakás átrendezése

Helyhatározók

seit/vor + Dativ gehören/gehören zu +
Dativ
Elöljárók: an, vor, auf, hinter, neben,
über, unter, zwischen
Igepárok: legen/liegen, stehen/stellen

Háztartási munkák

Házibuli megszervezése

Kötőszó: dass

Internet

A (nem)tetszés kifejezése

Kötőszó: weil

Számítógépes tevékenységek
Környezettudatosság

Vélemény-nyilvánítás

Családtagok

Internetes oldal bemutatása
Családbemutatás

Családi állapot

Indoklás

Családfa készítése

dürfen
Módbeli segédigék elbeszélő múlt
(Präteritum) alakja

Birtokos eset: des Vaters, der Mutter
Németország egyesítése

Történelmi események, illetve
életszakaszok elbeszélése

Évszámok, dátum Elbeszélő múlt
(Präteritum)

