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I. idegen nyelv: Német nyelv
11.b osztály
Karsainé Nika Anita
Tájékoztatás
Az német nyelvi vizsga írásbeli és szóbeli részből áll. Amennyiben vagy az írásbeli vagy a szóbeli eredmény elégtelen, a
tanuló pótvizsgát tesz az adott vizsgarészből.

ÍRÁSBELI VIZSGA (vizsgahét előtti héten, 2 tanórán): olvasott- és hallott szöveg értése; nyelvhelyesség (nyelvtan,
szókincs); íráskészség

SZÓBELI VIZSGA (tételhúzásból áll): témakörök összefüggő kifejtése; rövid kérdések alapján beszélgetés,
szituáció
A vizsga jegyét az írás- és szóbeli vizsgák összeadott pontjai alapján a vizsgaszabályzatban foglalt ponthatárok alapján
határozzuk meg.

Irodalom


Maros Judit: Kon-takt c. 2-3. tankönyv és munkafüzet



Órai handoutok, füzet, szótárfüzet

Tételek
1. Személyes vonatkozások, család




a vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomása (fordulópontjai)
családi élet, családi kapcsolatok, a családi élet mindennapjai, otthoni teendők
személyes tervek

2. Ember és társadalom







a másik ember külső és belső jellemzése, baráti kör
a tizenévesek világa: kapcsolat a kortársakkal, felnőttekkel
női és férfi szerepek, öltözködés, divat
ünnepek, családi ünnepek
vásárlás, szolgáltatások (posta)
hasonlóságok és különbségek az emberek között

3. Környezetünk






az otthon, a lakóhely és környéke (a lakószoba, a lakás, a ház bemutatása)
a lakóhely nevezetességei, szolgáltatások, szórakozási lehetőségek
a városi és a vidéki élet összehasonlítása, növények és állatok a környezetünkben
környezetvédelem a szűkebb környezetünkben: Mit tehetünk környezetünkért vagy a természet megóvásáért?
időjárás

4. Az iskola





saját iskolájának bemutatása (sajátosságok, pl.: szakmai képzés, tagozat)
tantárgyak, órarend, érdeklődési kör, tanulmányi munka
a nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe, fontossága
az iskolai élet tanuláson kívüli eseményei, iskolai hagyományok

5. A munka világa



diákmunka, nyári munkavállalás
pályaválasztás, továbbtanulás vagy munkába állás

6. Életmód







napirend, időbeosztás
az egészséges életmód (a helyes és a helytelen táplálkozás, a testmozgás szerepe az egészség megőrzésében
étkezési szokások a családban
ételek, kedvenc ételek, étkezési iskolai menzán, éttermekben, gyorséttermekben
gyakori betegségek, sérülések, baleset
gyógykezelés (háziorvos, szakorvos, kórházak)
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7. Szabadidő, művelődés, szórakozás






szabadidős elfoglaltságok, hobbik
színház, mozi, koncert, kiállítás, stb.
sportolás, kedvenc sport, iskolai sport
olvasás, rádió, tévé, videó, számítógépek, internet
kulturális események

8. Utazás, turizmus





a közlekedés eszközei, lehetőségei, a tömegközlekedés
nyaralás itthon, illetve külföldön
utazási előkészületek, egy utazás megtervezése, megszervezése
az egyéni és a társas utazás előnyei és hátrányai

9. Tudomány és technika



Népszerű tudományok, ismeretterjesztés
A technikai eszközök szerepe a mindennapi életben

10. Gazdaság




családi gazdálkodás
a pénz szerepe a mindennapokban
vásárlás, szolgáltatások (pl. posta, bank)
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