Tisztelt Szülők!
Kedves Diákok!
Ismételten szeretnék tájékoztatást adni arról, hogy a diákok szeptemberben az első első
idegen nyelvként választott angol/német órákon nyelvi szintfelmérő dolgozatot írnak.
Ennel célja, hogy a hasonló nyelvi képességekkel rendelkező diákok egy csoportba kerülve
tanulják a nyelvet és ennek megfelelően tudjanak fejlődni.
Segítségképp készítettünk egy részletes listát a tesztben szereplő elemekről.
A diákok nézzék át, az eddig tanult anyagot, de külön nem kell tanulni vagy ha valaki nem
jutott el a tananyagban az összes felsorolt témakörhöz, nyelvtani anyaghoz, ne rohanjon
nyelvtanárhoz, hogy bepótolja. A gyerekek abba a csoportba kerülnek, ahova kell, és át
fogják nézni az összes anyagot a tanév során. Ez ne okozzon stresszt a nyár még
hátramaradt részében!
Formája:
Írásbeli feladatok:
Olvasott szövegértés (igaz/hamis és rövid válaszokat igénylő),
Nyelvhasználat (teszt és önállóan kitöltendő),
Íráskészség (10-12 mondatos levél vagy fogalmazás írása).

A nyelvi teszt tartalma
Angol nyelv
Nyelvi elemek:
to be (létige) ragozása és használata jelen és múlt időben, kijelentő, kérdő és tagadó
alakokban
Határozott és határozatlan névelő használata (a/an, the)
Mutató névmás használata (this/these, that/those)
Melléknevek ismerete és fokozásuk: alap-, közép- és felsőfok
Felszólítás az angol nyelvben és a Let’s kifejezés használata
Egyszerű jelen idő (Present Simple) és a gyakoriságot kifejező határozószók (pl. always,
usually,...)
Kérdőszórend
Kérdőszavak
Birtoklás kifejezése (Jane’s car, the leg of the table,..)
Have és have got használata
Go, get, have igék és gyakori vonzataik (pl. Have breakfast, have a shower, go home, go to
school, get up, get a taxi, ...)
térbeli viszonyok: prepozíciók, helyhatározók (here, there, on the left, on the right, in, on,
under, opposite, next to, between …)

időbeli viszonyok: gyakoriság (How often? always, often, sometimes, never, once/twice a
week, every day), időpontok/dátumok (in 1997, in July, at 5 o’clock, on Monday, It’s eight.
It’s quarter to eight.)
minőségi viszonyok: rövid melléknevek fokozása (Tom’s younger than Sue. Mary is the
prettiest girl.)
minőségi viszonyok: rendhagyó melléknevek fokozása (good/bad, better/worse)
modalitás: ’can’, ’must’ segédige (I can/can’t swim. I must go.)
Folyamatos jelen idő (Present Continuous)
Személyes névmások alany, tárgy és birtokos esete (I-me-my, you-you-your, ..)
Egyszerű múlt idő (Simple Past) és időhatározói
A rendhagyó igék 2 alakja
There is/are, there was/were szerkezet használata
Megszámlálható és megszámlálhatatlan főnevek, some/any, how much/many használata
Jövő idő kifejezése: to be going to szerkezet
Gyakori módhatározók
Like/hate/love igék használata (I like dancing.)
Want-would like to használata (I want to go home.)
határozatlan névmások (somebody, anybody, nobody, everybody)
Szókincs:
Számok (tő- és sorszám), dátum, idő kifejezése, használati tárgyak, színek, országok és
nemzetiségek
Témakörök:
Én és a családom, a barátom, hobbi, szabaidő, lakóhelyem, iskola, napirend, időjárás, zene,
ételek, nyaralás, helyek a városban, útbaigazítás

Német nyelv
Német nyelvi funkciók:
köszönési formák
köszönet kifejezése, köszönetre történő reakció megfogalmazása
megszólítás kifejezése, bemutatkozás megfogalmazása
információkérés, információadás
hogylét iránti érdeklődés, hogylét iránti érdeklődésre történő reakció kifejezése
bocsánatkérés értelmezése és annak kifejezése, bocsánatkérésre történő reakció
megfogalmazása

jókívánságok kifejezése
főbb ünnepekhez kapcsolódó szófordulatok
megszólítás és elköszönés kifejezése írott, személyes szövegben, pl. baráti levélben és
e-mailben
véleménykérés és arra reagálás
tetszés, illetve nem tetszés kifejezése
dolgok, személyek megnevezése, rövid/egyszerű jellemzése
igenlő vagy nemleges válasz kifejezése
tudás, illetve nem tudás kifejezése
nem értés megfogalmazása
visszakérdezés kifejezése nem értés esetén
alapvető érzések kifejezése
betűzés kérésének kifejezése
utasítások értelmezése és azokra történő reakció kifejezése
kívánság kifejezése
Német nyelvi elemek, struktúrák:
’sein’ létige
jelen idő: Präsens, tőhangváltós igék, elváló igekötős igék
felszólító mód: Imperativ
birtoklás: haben, birtokos névmás E/1-ben és E/2-ben (mein/meine, dein/deine)
mennyiségi viszonyok: tőszámnevek és sorszámok, határozott és határozatlan mennyiség
térbeli viszonyok: irányok és helymeghatározás, elöljárószók (hier, dort, links, rechts, oben,
unten, in, an)
kérdőmondatok, kérdőszavak
időbeli viszonyok: gyakoriság - Wie oft?), időpontok - Wann?
szövegkohéziós eszközök: egyszerű kötőszavak (und, sondern, oder, denn, aber),
névmások (das, ich)
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