
Az osztályozó vizsgák tematikája  
német nyelvből 

9. osztály 

Kommunikáció: 

megszólítás, üdvözlés, köszönés, bemutatkozás, betűzés, vásárlás, étterem, személyi adatok, 
család, pontos idő kifejezése, napirend, vélekedés kifejezése, szabadidő — hobbik, idegen 
nyelvek, lakás, közlekedés, telefonálás, ünnepek, magánlevél 

Nyelvtan:  
szabályos igék, rendhagyó igék, módbeli segédigék ragozása 
jelen idő, jövő idő (Futur 1) 
felszólító mód 
névszóragozás (mind a négy esetben), gyenge főnevek 
személyes névmások, birtokos névmások, mutató névmások 
tőszámnevek 
melléknév mint állítmány és határozó 
birtokviszony kifejezése (birtokos eset, von) 
előljárószók tárgy- részes- és birtokos esettel, Wechselprcipositionen 
igekötők (elváló, nem elváló) 
kötőszók egyenes, fordított és mellékmondati (KATI) szórenddel 
tagadás (nein, nicht, kein, egyéb tagadószók) 
általános alany (man) 
es gibt szerkezet 
összetett szavak 

10. osztály Ko
mmunikáció: 

munka, diákmunka, nyaralás, szállodában, iskolai élet, véleménynyilvánítás, betegségek, 
orvosnál, hivatalos levél, városi és vidéki életforma összehasonlítása, érvek, ellenérvek, 
vásárlási szokások, divat, jellemzés, családformák, szeretet — szerelem, ideális munkahely, 
pályaválasztás, egészséges életmód, sport 

Nyelvtan:  
Perfekt múlt idő 
Prüteritum múlt idő 
visszaható igék (sich-Verben) 
szenvedő szerkezet (Vorgangspassiv) 
műveltetés (lassen) 
feltételes mód jelen ideje, feltételes mondat, módbeli segédigék feltételes módú alakjai 
igevonzatok 
melléknévragozás, melléknévfokozás 
hasonlító szerkezetek 
főnevesült melléknevek 



sorszámnevek 
földrajzi nevek használata 
zu + főnévi igeneves szerkezet 
célhatározói mellékmondat (damit, urn ... zu) 
vonatkozó névmás, vonatkozó mondat 

11. osztály Ko

mmunikáció:  

meghívás, televízió (műsorok, televíziós szokások stb.), nyaralás, utazás, közlekedési 
szabályok, közlekedési eszközök, autó, jövőkép, ideálok, technika, nevelés, drog, tanulás, 
ideális iskola, egyetemi élet, stressz, táplálkozási szokások, egészséges táplálkozás, évszakok, 
időjárás, környezeti ártalmak, környezetvédelem 

Nyelvtan: 

Plusquamperfekt múlt idő 
feltételes mód múlt ideje, módbeli segédigés múlt idejű feltételes mondatok 
módbeli segédigével bővített szenvedő szerkezet (Passiv mit Modalverb) 
Zustandspassiv 
igevonzatok 
melléknévvonzatok 
melléknévi igenevek (Partizip I„ Partizip II), melléknévi igeneves szerkezetek 
törtszámnevek 
ohne dass / ohne ... zu + Inf 
anstatt dass / anstatt ... zu + Inf 
időhatározói mellékmondatok 
páros kötőszók 

12. osztály Ko

mmunikáció: 

közlekedés a fővárosban, nyelvtudás jelentősége, kultúra: színház, mozi, a számítógép világa, 
internet, tanulói jogok, diszkrimináció, klímaváltozás, technika a mindennapokban, autó, 
nemzeti ünnepek, zene 

Nyelvtan: 

a szenvedő szerkezet szinonim kifejezési lehetőségei (lüsst sick, sein/haben zu+Inf, -bar stb.) 
valószínűség kifejezése 
módbeli segédigék másodlagos jelentése 
Futur II megértése 
függő beszéd (Konjunktiv I) megértése 
partikulák (Modalpartikeln) 
szóképzés 


