
Az osztályozó vizsgák rendje és tematikája Német nyelv 

tantárgyból 

7-8. évfolyam 

 
A vizsga két részből áll: írásbeli és szóbeli részből. Az értékelés során mindkét 

vizsgarészt figyelembe vesszük: az írásbeli vizsgán (időtartama 60 perc) 60, a 

szóbeli vizsgán (időtartama 15 perc) pedig 40 pontot szerezhet a vizsgázó. 

 

Az értékelés ötfokozatú: 

0-59 pont – elégtelen (1) 

60-67 pont – elégséges (2) 

68-75 pont – közepes (3) 

76-84 pont – jó (4) 

85-100 pont – jeles (5) 

 

A vizsga anyaga a már kidolgozott helyi tanterv és a középszintű érettségi 

követelményeihez igazodik. Összeállításakor a Közös Európai Referenciakeret 

ajánlásait is figyelembe vettük (l. a Mellékletben). 
 

 7. évfolyam 
(A1-A2-es szint) 

 

Lehetséges tankönyvek: Kontakt 1, Klasse A1  

 

 

Témakörök: 

 

Meine Familie und ich (Namen, Alter, Berufe, Adresse usw.) 

Zahlen 

Länder und Nationalitäten, Sprachen 

Hobbys, Freizeitaktivitäten 

Einladungen, Feste und Feiertage 

Tagesablauf, Wochentage, Wochenende, die Uhrzeit 

Wohnen: Wohnung und Zimmer 

Krankheiten und Schmerzen 

Sport: Sportler und Sportarten 

Wetter, Jahreszeiten, Monate 

Klamotten, Farben 

Einkaufen (Lebensmittel) 

Essen – Was magst du?, Mahlzeiten 

in der Stadt, Sehenswürdigkeiten, den Weg erklären 

Urlaub machen: Ferienziele, Urlaubsberichte 



Nyelvtan: 

 

Igék: igeragozás jelen időben (rendhagyó és nem rendhagyó igék), sein, haben, 

 igekötős igék 

 múlt idő: Perfekt 

 jövő idő: werden 

 felszólító mód 

 es gibt 

 segédigék: können, mögen (möchte), wollen, müssen, dürfen 

Szórend: egyenes szórend, fordított szórend 

Kötőszavak: und, aber, sondern, denn, oder, deshalb 

Főnevek:  alanyeset, tárgyeset, részeseset, tulajdonnevek birtokosesete 

Névmások: személyes névmások (alany-, tárgy-, részeseset) 

  birtokos névmások 

  tagadás: kein 

  mutatónévmások: dieser, welcher 

  kérdőnévmások (wer, wen, wem, wann, wo wohin, woher, wie, wie  

     viel(e), welcher, was, ) 

 

Tagadás: nein, nicht, kein 

Határozott és határozatlan névelő 

Elöljárószavak: für, aus, in, nach, mit, auf, von, an, vor, über, bis, zu, ohne 

 

Kommunikáció: 

 

köszönés, bemutatkozás 

bocsánatkérés 

rendelés, fizetés 

tetszés, nemtetszés, vélemény kifejezése 

útbaigazítás, tájékozódás 

vásárlás 

információkérés 

az orvosnál  

meghívás, (elfogadás, elutasítás) 

néhány összefüggő mondattal beszélni: Tagesablauf, Familie, Schule, Hobbys und 

Freizeit, unsere Wohnung/mein Zimmer, das Jahr (Monate, Jahreszeiten), der letzte 

Urlaub 

 

Ezen felül tudni kell a megadott témakörökön belül egyszerű szituációkat eljátszani, 

kérdésekre válaszolni.  
 

 

 



8. évfolyam 

(A2-es szint) 

 

 Ajánlott tankönyvek: Kontakt 2 (1-5), Klasse A2 

 

Témakörök (minden, ami az előző szinten is előfordult): 

 

Freunde, Freundschaft (Beschreibung des besten Freundes, gemeinsame Aktivitäten) 

Sport (Lieblingssport, eine Sportart genauer beschreiben) 

Medien und Geräte, im Internet 

Klassenfahrt, Ferien, Reisen, Sehenswürdigkeiten, Verkehr  

Freizeit und Hobbys, Musik 

Essen und Umwelt, Ernährung 

Wohnen: Haus, Zimmer und Möbel, Hausarbeit 

Kleidung und Mode 

in der Stadt 

Schule, Traumschule, Studium und Beruf 

 

Nyelvtan  (minden, ami az előző szinten is előfordult): 

 

Igék: Präteritum 

 igepárok: stellen-stehen, setzen-sitzen, legen-liegen, hängen 

 dürfen, sollen 

 visszaható igék 

 feltételes mód jelen idő (igék, módbeli segédigék) 

 vonzatos igék 

Főnevek: főnevesült melléknevek 

       birtokos eset 

Melléknevek: fokozás, összehasonlítás 

      ragozás (gyenge, erős, vegyes) 

Kötőszavak: dass, wenn, ob, weil. függő kérdés, entweder-oder, sowohl-als auch, 

weder-noch, vonatkozó mellékmondat 

Határozószavak: Pronominaladverbien 

Elöljárószavak: Wechselpräpositionen, über, durch, entlang, seit, vor, zu, 

Névmások: határozatlan névmás (einer, welche) 

  tagadó névmás (keiner) 

  man 

 

Kommunikáció (minden, ami az előző szinten is előfordult): 

 

személyleírás, külső, belső tulajdonságok 

véleménynyilvánítás, indoklás, 

előnyök, hátrányok kifejezése, érvek ellenérvek kifejezése 

csodálkozás, bizonytalanság kifejezése 



útvonalak leírása, útbaigazítás, tájékozódás 

javaslatok 

szívesség kérése 

érdeklődés telefonon 

 

 

Tudni kell a megadott témakörökön belül a támáról önállóan pár mondatban beszélni, 

egyszerű kérdésekre válaszolni, szituációkat eljátszani.  

 

 

 

A további évfolyamok anyagát a 

https://www.bmrg.hu/sites/default/files/csatolmanyok/osztalyozovizsga_nemet.pdf  

fájl tartalmazza. 

https://www.bmrg.hu/sites/default/files/csatolmanyok/osztalyozovizsga_nemet.pdf

