Tanulmányok alatti vizsgák, spanyol nyelv
9. évfolyam: Colores 1, 1-7. lecke
1. félév
Szóbeli
-Mi familia
-Tiempo libre
- Yo

2. félév
Szóbeli
-Nuesrta casa
-Ir a la escuela
-Mi día
-Hacer las compras

Írásbeli
-Főnév, melléknév
-ser,estar, hay, tener
-Elöljárószavak
-Igeragozás
-Birtokos névmás
-mucho-poco
-muy-un poco
-Kérdőszavak

Írásbeli
-Személyes névmás tárgyesete
-Személyes névmás részes esete
-hay que- tener que
-Melleknév fokozása
-Visszaható igék
-Előrevetett tárgy
-esto
-todo
-Időpont kifejezése
-Dátum kifejezése
-Közeljövő: ir a + infinitivo

10. évfolyam: Colores 1, 8-12. lecke; Colores 2, 1-2. lecke
1. félév
Szóbeli
-Comidas
-España
-Hungría
-El tiempo

2. félév
Szóbeli
-Ir de viaje
-Moda y ropa
-Servicios y dinero

Írásbeli
-Felszólító mód
-algo-algún-ningún
-Milliós számnevek
-nada-nadie
-Pretérito perfecto

Írásbeli
-Pretérito imperfecto
-Függőbeszéd jelen idejű főmondattal
-Pretérito perfecto
-Pretérito indefinido
-Levélírás – személyes levél

11. évfolyam: Colores 2 3-8. lecke
1. félév
Szóbeli
-

Trabajos domésticos
Tiempo libre
Mi película favorita
El medio ambiente
Ciudad – campo
Írásbeli

-

Pretérito imperfecto e indefinido
Estructuras con infinitivo
Pretérito pluscuamperfecto
Futuro próximo vagy futuro
Causa y efecto
El artículo determinado

2. félév
Szóbeli
-El tráfico
-Los deportes
-Mi mejor amigo@

Írásbeli
-cuyo,a,os, as
-Függőbeszéd múltidejű főmondattal
-Levélírás
-Subjuntivo: felszólítás, tiltás
-Condicional
-Igei körülírás

12. évfolyam: Colores 2, 9-12. lecke, Érettségi feladatok (követelmények ld.melléklet)
1. félév
Szóbeli
-Mi futuro
-Fiestas
-Escuela
-El mundo de trabajo
-La vida sana
-Padres e hijos
-El uso de internet

Írásbeli
-Hivatalos levél
-Subjuntivo
-Subjuntivo múlt idő
-Változást kifejező igék
-Hivatalos levél
-Blog írása

2. félév
Szóbeli
-Szóbeli érettségi tételek
- Érettségi szituációk

Írásbeli
-Érettségi feladatok

11. évfolyam, fakultáció: Vuelta a España, Spanyol szóbeli gyakorlatok
1. félév
Szóbeli
-

-

-

Datos personales, Familia: Mi
familia, Trabajos domésticos, Tipos
de la familia, Mi futuro
Gente y sociedad: Amigos,
Conviviencia de las generaciones,
Fiestas familiares, Moda y ropa
Entorno y medio ambiente: El medio
ambiente, El tiempo, Donde vivo,
Ciudad-campo, Mascotas
Írásbeli

-ser/estar/tener
-Névelő, főnév és a melléknév
-Névmások
-Ige: jelen- és múlt idők
-Felszólító mód

2. félév
Szóbeli
-Escuela
-El mundo de trabajo

Írásbeli
-Ige: jelen- és múltidők
-Levélírás
-Függőbeszéd

12. évfolyam, fakultáció: Vuelta a España, Spanyol szóbeli gyakorlatok,
Érettségi feladatok (követelmények ld. melléklet)
1. félév
Szóbeli
-Estilo de vida
-Diversiones
-Viaje y vacaciones
-Tecnología
-Cuestiones financieras
Írásbeli
-Feltételes mód
-Subjuntivo
-Igenevek
-Cselekvés körülményei
-Szövegkohéziós feladatok

2. félév
Szóbeli
-Érettségi témakörök
-Érettségi szituációk

Írásbeli
- Érettségi feladatok

