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A vizsga leírása:
Az osztályozó vizsga írásbeli és szóbeli részből áll. Az értékeléshez mindkét vizsgarészt figyelembe vesszük. Az írásbeli
vizsgarészen az összpontszám 60%-át, a szóbeli vizsgarész az összpontszám 40%-át éri.
Az írásbeli vizsgarész a lentebb található felsorolásban szereplő nyelvtani részekhez és témakörökhöz kapcsolódó 60 perc alatt
megoldható feladatsorból áll, mely nyelvhelyességi (nyelvtan, szókincs), valamint olvasott- és/vagy hallott szövegértést vizsgáló
feladatokat tartalmaz.
A szóbeli vizsgarész az alább felsorolt témakörökhöz kapcsolódó beszélgetés (kérdés-válasz és / vagy szituáció) a vizsgáztató
tanárral.
Mivel az idegen nyelvek esetében minden tanév anyaga a korábbi tanévek anyagára épül, az osztályozó vizsgán alapkövetelmény
az előző tanévek anyagának az ismerete.
Az adott tanévben elvégzett tananyag függvényében kisebb változások előfordulhatnak. Erről és a vizsga további részleteiről a
vizsgázó vegye fel a kapcsolatot az adott csoportot tanító szaktanárral.

1. félév:
Fejezet
1. 3.lecke
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Témakör
Jobb, még jobb:
Nyelvtanulás, nyelviskolák
Emberek leírása
Egy város jellemzése
Magyar és nemzetközi
ételkülönlegességek

Nyelvtan
Melléknév fokozása: billig, billiger, am billigsten
Hasonlítás: als-wie
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2.4.lecke

Közlekedés

entweder – oder sowohl – als auch weder –noch
Kötőszó: ob Függő kérdés Elöljárók: über, durch,
entlang
Határozatlan névmás: einer, welche Tagadó
névmás: keiner Főnevesült melléknevek

3.5.lecke

Tanulás, iskola

Visszaható igék: sich beeilen, sich kämmen
Feltételes mód jelen idő: wäre, hätte, würde
gehen
Módbeli segédigék feltételes mód jelen ideje:
könnte, müsste

2. félév:
Fejezet
4.6. lecke

Témakör
A munka világa

5.7.lecke

Betegség, egészség

6.8.lecke

Sport
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Nyelvtan
Vonzatos igék: sich freuen über worüber – über
wen darüber – über ihn
Vonatkozó mellékmondat der, die, das
vonatkozó névmással
Vonatkozó névmások birtokos esete: dessen,
deren
sollen
Szenvedő szerkezet (Passiv) jelen- és elbeszélő
múlt ideje: wird/wurde gemacht
lassen Szenvedő szerkezet befejezett múlt ideje:
sind ausgezeichnet worden
zu + Infinitiv
Kötőszók: als – wenn
sollte
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