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Követelmény
Ismerje az alapvető nyelvtani szerkezeteket,
szófajokat, a mondatalkotás szabályait és a különböző
mondatfajtákat: a kijelentő, kérdő és felszólító
mondatot. Megfelelően alkalmazza a kérdőszavakat
és kötőszavakat. A feltett kérdésekre egyszerűbb
mondatokkal tudjon reagálni és kérdéseket feltenni.

Alapvető nyelvtani szerkezetek és igeidők használata:
jelen idő, jövő idő és elbeszélő múlt. Módbeli
segédigék: können, müssen, wollen és mögen
használata. Felszólító mód. A névmások megfelelő
használata mind a négy esetben
Témák:
Meine
Essgewohnheiten,
Tagesprogramm,
Freizeitgestaltung, Ferien.
Szituációk:
ruhavásárlás, szobafoglalás, rendelés étteremben és
kávézóban,
élelmiszer
vásárlása,
programok
összeállítása, utazás előkészítése.
Alárendelő mellékmondatok megfelelő alkalmazása,
a passzív szerkezet, vonatkozó mellékmondatok.
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Az előző évek nyelvtanának átfogó ismerete és
megfelelő alkalmazása.

Készség
El tudjon olvasni jórészt ismert
nyelvi eszközökkel megfogalmazott
szöveget, megtalálja benne a fontos
információkat. Ismert struktúrák
felhasználásával tudjon tényszerű,
információt közvetítő szöveget írni:
rövid baráti email megfogalmazása,
elbeszélő szöveg alkotása és
elmondása
megtanult
sémák
alapján, egyszerű szöveg megértése
adott szempontok segítségével,
mondatsémák alkalmazása rövid
párbeszédekben.
legyen képes a tanult témakörökben
3-4 percig önállóan beszélni, a
feltett
kiegészítő
kérdésekre
válaszolni, tudjon párbeszédeket
kezdeményezni
és
befejezni.
Tudjon részt venni egyszerű
szituációs feladatokban. Tudjon egy
korábban kapott képről 1 percig
önállóan beszélni. Tudjon önálló
baráti email-t írni megadott
szempontok segítségével, és hallott
szöveget megérteni az adott
témakörökön belül
: önálló vélemény alkotása a tanult
témákkal kapcsolatban, internetes
bejegyzés írása adott témáról,
önálló történet elmondása adott
témakörön belül. Összehasonlítás,
lényeg kiemelése saját ötletek
alapján.
Legyen
képes
a
tanult
témakörökben 4-5 percig önállóan
beszélni, a feltett kiegészítő
kérdésekre
válaszolni,
tudjon
párbeszédeket kezdeményezni és
befejezni. Tudjon részt venni
egyszerű szituációs feladatokban,
tudjon egy korábban kapott képről
2-3 percig önállóan beszélni.
Tudjon önálló baráti email-t írni
megadott szempontok segítségével,
és hallott szöveget megérteni az
adott témakörökön belül
Baráti és hivatalos email vagy
fórumbejegyzés írása, esszé írása
vélemény
kifejtésével,
vázlat

készítése. Szerepjáték bármilyen,
korábban
tanult
témakörrel
kapcsolatban, önálló vélemény
alkotása
a
tanult
témákkal
kapcsolatban. Hallott szöveget
tudjon
megérteni
az
adott
témakörökön belül. Legyen képes a
tanult témakörökben 4-5 percig
önállóan beszélni.

