
Osztályozóvizsga-tematika 

3. évfolyam 

Német nyelv 

 

1. félév 

1. ch megtanulása, új szavak ismerete, amikben szerepel az új betű  

2. Wo ist Friedrich - olvasmány olvasása, megértése  

3. Mein, meine, dein, deine helyes használata  

4. au megtanulása, új szavak ismerete  

5. Igeragozás: ich-e, du - st, wir -en ragozás helyes használata  

6. Párbeszéd szerepek szerinti elolvasása, helyes kiejtéssel  

7. sch megtanulása, új szavak ismerete  

8. Was kann er, sie, es? kérdés  

9. Ja oder nein - helyes válaszadás  

10. ß megtanulása, új szavak ismerete  

11. Wie heißen alle? versike megtanulása  

12. Die Familienmitglieder - családtagok  

 

 

Év vége 

1. ch megtanulása, új szavak ismerete, amikben szerepel az új betű  

2. Wo ist Friedrich - olvasmány olvasása, megértése  

3. Mein, meine, dein, deine helyes használata  

4. au megtanulása, új szavak ismerete  

5. Igeragozás: ich-e, du - st, wir -en ragozás helyes használata  

6. Párbeszéd szerepek szerinti elolvasása, helyes kiejtéssel  

7. sch megtanulása, új szavak ismerete  

8. Was kann er, sie, es? kérdés  

9. Ja oder nein - helyes válaszadás  

10. ß megtanulása, új szavak ismerete  

11. Wie heißen alle? versike megtanulása  

12. Die Familienmitglieder - családtagok  

13. St, sp megtanulása, új szavak ismerete, amikben szerepel az új betű  

14. A határozatlan névelők tagadása: ein-kein, eine-keine  

15. Elválasztás szabályai  

16. A hét napjai  

17. z megtanulása, új szavak ismerete  

18. Der Zirkus - az olvasmány folyékony hangos olvasása, megértése  

19. Egyes szám, többes szám használata: ist, sind  

20. Was macht er, sie, es? - cselekvések  

21. Néma h megtanulása, új szavak ismerete, amikben szerepel  



22. Kasper und der Floh - olvasmány olvasása, megértése  

23. A létige ragozása egyes számban  

24. Wo? kérdőszó használata  

25. Eu megtanulása - új szavak, amikben szerepel az új betű  

26. Im Wald sind Jäger - olvasmány olvasása, megértése  

27. Szavak többes számának gyakorlása (Plural)  

28. ch megtanulása, új szavak ismerete   

29. Was bekommen die Kinder zum Geburtstag? (A születésnap)  

30. Rövid párbeszéd alkotása  

 

 

Tankönyv: Alle machen mit! 2. 
 

 

 

 


