
 
 
 
 

 
Szakaszvizsga témakörök  

 
 

Tantárgy megnevezése: I. Idegen nyelv német 
Vizsgáztató tanár neve: Heitzmann Marianna 

Osztály megnevezése: 11.I 
Tanév: 2018/2019 

 
Írásbeli vizsga  
 
Olvasott szöveg értése 
 
A vizsgán az alábbi feladattípusok fordulhatnak elő: 
- feleletválasztás, 
- igaz/hamis állítás, 
- egymáshoz rendelés (cím és szöveg, kérdés és felelet, személy és kijelentés stb.),  
- képek, események sorrendbe rakása a szöveg alapján, 
- szöveg részeinek sorrendbe rakása, 
- hiányos mondatok kiegészítése a szöveg alapján, 
- rövid választ igénylő nyitott kérdések.  
 
 
A feladatsor a szövegértés alábbi részkészségeit méri: globális, szelektív és részletes értés. 
A feladatok megoldásához szótár nem használható. 
 
Nyelvhelyesség 
 
A vizsgán az alábbi feladattípusok fordulhatnak elő: 
- hiányos mondatok vagy szövegek kiegészítése feleletválasztással (négy válaszlehetőség közül egy helyes 
kiválasztása), 
- a szövegből kivett mondatrész helyének azonosítása a szövegkohéziós eszközök segítségével, 
- hiányos szöveg kiegészítése önállóan vagy előre megadott szókészletből, 
- megadott szavak képzett és/vagy ragozott alakjainak beillesztése a szövegbe 
 
A feladatok szövegre épülnek. 
 
Íráskészség 
 
A vizsgán az alábbi feladattípusok fordulhatnak elő: 
- a vizsgázó írásban reagál a megadott verbális és/vagy vizuális segédanyagokra,a megadott irányító 
szempontok alapján. 
Az irányító szempontok a téma alpontjait adják meg, a verbális és vizuális segédanyagok pedig gondolati 
és/vagy nyelvi segítséget nyújtanak az adott téma kidolgozásához. 
 
 



 
 
 
 

 
A vizsgázó verbális és/vagy vizuális segédanyagra reagálva 50-80 szavas közlést hoz létre (pl. üdvözlőlap, 
e-mail).  
VAGY: A vizsgázó rövid levélre, hirdetésre vagy hasonló informatív szövegre reagál írásban, egy 100-120 
szó terjedelmű szöveg (pl. magánjellegű vagy intézménynek szóló levél) megírásával. A szövegben a 
vizsgázónak megadott irányító szempontokat kell tárgyalnia.  
 
A feladatok megoldásához nyomtatott szótár használható.  
 

Szóbeli vizsga 
 
Témakörök  
 
1. Meine Familie 
2. Haus und Wohnung 
3. Tagesablauf 
4. Mahlzeiten 
5. Urlaub 
6. Sport 
7. Freizeit und Hobbys 
8. Wetter und Jahreszeiten 
9. Mode 
 
 
Situationen:  
 
1. Im Restaurant 
2. In einer Pension  
3. Orientierung in der Stadt, Auskunft geben  
4. Fahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln  
5. Im Kaufhaus 
6. Im Familienkreis  
 
A felkészülést segítő eszközök:,órai jegyzet 
tankönyv: Schritte International  ( Band 3-4-5 Hueber Verlag ) 
 
 

    Összeállította: Heitzmann Marianna 
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