KÖZÉPSZINTŰ FAKULTÁCIÓS TANMENET NÉMET NYELVBŐL

Heti óraszám: 2
Hetek száma: 32
Tankönyvek:
Talpainé-Sövényházy-Stiller: 1000 német tesztkérdés (Maxim kiadó,2001.)
Husztiné Varga Klára-Kiss Tímea: „Plusz 7 próba érettségi német nyelvből”
Segédanyagok:
Lázár Györgyné: „Tematikus német szókincsgyűjtemény érettségizőknek és
nyelvvizsgázóknak” (Nemzeti Tankönyvkiadó,2001.)
1. hét Nyelvtani ismétlés: személyes és a vonatkozó névmások (alany,
tárgy, részes és birtokos esetben); szabályos igeragozás+létige és
haben; Az egyenes, fordított, kérdő és mellékmondati szórend;
Kötőszavak (weil, deshalb…) és kérdőszavak (wo?, warum?...)
Gyakorlatok: 1000 német tesztkérdés
2. hét Nyelvtani ismétlés: egyenes, fordított, kérdő és mellékmondati
szórend; Kötőszavak (weil, deshalb…) és kérdőszavak (wo?,
warum?...); Tagadás (a főnevek tagadása – a „kein” tagadószó
ragozása, ige és egyéb szófajok tagadása, összetett tagadószavak);
A birtokos személyes névmások ragozása
Gyakorlatok: 1000 német tesztkérdés
3. hét Nyelvtani ismétlés: Tő- és Sorszámnevek (dátum, életkor,
évszámok kifejezése), határozatlan számnévként használható
szavak (sok, kevés, néhány…); Igeragozás: tőhangváltó igék, elváló
igekötős igék, a werden ige és a módbeli segédigék ragozása jelen
és múlt időben (Prätetitum, Perfekt, Plusquamperfekt)
Gyakorlatok: 1000 német tesztkérdés

4. hét A melléknevek fokozása, hasonlítás; A man általános alany; A
melléknév ragozás; Visszaható igék, vonzatos igék; Elöljárószók és
igevonzatok; Névmási határozószók; kettős elöljárószók
Gyakorlatok: 1000 német tesztkérdés
5. hét Tankönyv: ismerkedés az érettségi típusfeladataival: 1.feladatsor:
olvasott szöveg értése, 14. oldal („Kleinanzeigen”)1. feladatsor:
nyelvhelyesség, 20-22.oldal1. feladatsor: hallott szöveg értése,
23. oldal („Events 2007”) házi feladat: olvasott szöveg értése: 1819.
6. hét 2. feladatsor: olvasott szöveg értése, 29-31. oldal
1. feladatsor: hallott szöveg értése, 24-25. oldal
(„Wien-Ticket Information” ;„Interview mit einem
Kinderbuchautor” )
hf.: az új szavak megtanulása+ 32-33. old.: olvasott szöveg értése
7. hét 2. feladatsor: nyelvhelyesség, 34-36. oldal
2. feladatsor: hallott szöveg értése, 37-39. old.
hf: idegen szavak megtanulása
8.hét

őszi szünet

9.hét

íráskészség fejlesztése: levélírás
1. feladatsor – D1. , 26. oldal
hosszú levél írása: D/2. – 27. oldal
hf.: 2. feladatsor, 40-41. oldal

10. hét

Témakifejtés: Ember és társadalom:
„Ich und meine Familie” és „Mein bester Freund / Meine beste
Freundin”; hf.: tk. 122/ „Wendepunkte in meinem Leben”

11.hét

3. feladatsor: nyelvhelyességi feladatok, 48-50. old.
3. feladatsor: hallott szöveg értése:, 51-53. old.

hf: olvasott szöveg értése: 3. feladatsor, 43-47-ig
12.hét

Témakifejtés: "Mein Zuhause" (az otthon, a lakókörnyezet
bemutatása)
Témakifejtés: "Mode, Kleidung" (öltözködés, divat)
tk. 120. oldal: "Ich helfe im Haushalt", "Hobbys" írásban!

13.hét

Szerepjáték: „Einladung ins Kino”, „Ein Zimmer mieten”
Szerepjáték: „Handy kaufen”, „Stadtrundfahrt”
hf.: szókincs megtanulása, felfrissítése

14.hét

Szerepjáték: „Zimmer buchen”, „CD kaufen”, „Tauchkurs”
4. feladatsor: hallott szöveg értése, 65-67. old.
hf: olvasott szöveg értése: 4. feladatsor, 57. old.

15.hét

4. feladatsor: nyelvhelyességi feladatok, 62-64. old.
Szerepjáték: Seite 119 „Ein Zimmer reservieren”, 121 „Fotos
bestellen”, 123. „Inline Skates”
hf: levélírás (54-55. old.- 3.feladatsor)

16.hét

Téli szünet

17. hét

Téli szünet

18. hét

4. feladatsor: olvasott szöveg értése, 59-61. oldal
Témakifejtés: „A városi közlekedés”(„Städtischer Verkehr”)
hf.:idegen szavak kigyűjtése, megtanulása+ fogalmazás: Az
iskolám bemutatása („Meine Schule, meine Klasse”)

19. hét

íráskészség fejlesztése: levélírás
3. feladatsor – D1., 54. oldal
hosszú levél írása – 69. oldal
hf.: levélírás, 68-69. oldal

20. hét

Témakifejtés: "Reisen ins Ausland", 130. oldal
Témakifejtés: "Mein letzter Urlaub"

hf.: a témák kidolgozása és megtanulása
21. hét

Szerepjáték: tk. 125: „Fahrkarten bestellen”, 127:
„Gitarrenunterricht nehmen”, 129: „Verlorene Brieftasche”
5. feladatsor: Olvasott szöveg értése – 71-76.
hf: az idegen szavak megtanulása

22. hét

5. feladatsor: Nyelvhelyességi feladatok – 77-80. oldal
5. feladatsor: Hallott szöveg értése – 81-83.
hf.: 5. feladatsor: levélírás – 84-86. old.

23. hét

Témakifejtés: „Tagesablauf” (napirend)
hf.: fogalmazás, tk. 126: „Technik im Haushalt”

24. hét

6. feladatsor: Nyelvhelyességi feladatok – 92-95. oldal
6. feladatsor: Hallott szöveg értése – 96-98. old.
hf.: olvasott szöveg értése – 87-91.., levélírás – 99-101.

25. hét

Témakifejtés: tk. 124 - „Umweltschutz”
hf.: a téma kidolgozása írásban és megtanulása

26. hét

7. feladatsor: Nyelvhelyességi feladatok – 108-110.
7. feladatsor: Hallott szöveg értése – 112-114.
hf.: olvasott szöveg értése – 102-107., levélírás – 114-115.

27. hét

Témakifejtés: „Leben in der Stadt und auf dem Lande”
hf: a téma kidolgozása írásban és megtanulása

28. hét

Témakifejtés: „Sport und Hobbys”
hf: tk. 128: „Fit und gesund leben”

29. hét

Témakifejtés: tk. 128 – „Das Wetter –ein beliebtes Thema”
hf: a téma kidolgozása írásban és megtanulása

30. hét

Témakifejtés: „Feste und Familienfeste”
hf: témakidolgozás írásban, megtanulás

31. hét

Levélírás fejlesztése: „Computersucht” (Blogeintrag)
hf: „Mein Vorbild” (Blogeintrag)

32. hét

Levélírás fejlesztése: „Die Generation Smartphone” (Kommentar)

