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, ...)
Időhatározók (in, on, at)
Helyhatározók (in, on, at, to, in front of, behind, under, between, opposite, near, next to,
over, up, down, out of, into, towards, from.. to)
Elöljárók (pl. with, from, for..)

Can/can’t módbeli segédige használata
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 3 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.)
Befejezett Jelen idő használata múlt idejű jelentésben
Szókincs:
Számok (tő- és sorszám), dátum, idő kifejezése, használati tárgyak, színek, országok és
nemzetiségek
Témakörök:
Én és a családom,a barátom, hobbi, szabaidő, lakóhelyem, a munka világa és az iskola,
napirend, időjárás, zene, ételek, nyaralás, helyek a városban, útbaigazítás

Német nyelv
Témakörök:
1. Köszönések, üdvözlések
2. Országnevek és nyelvek
3. Iskola- Tantárgyak (néhány soros fogalmazás Meine Schule címmel)
4. Család ( néhány soros fogalmazás Meine Familie)
5. Lakás (rövid fogalmazás Meine Wohnung)
6. Ételek, italok
7. Útbaigazítás ( pl: Hol van gyógyszertár? Menjen jobbra, balra, egyenesen, a kórház
mellett, a könyvesbolt mögött, az iskola mellett)
8. Napirend
9. Egy barát bemutatása
Nyelvtan:
1. sein, haben igék ragozása. Szórend a kijelentő és a kérdő mondatokban
2. Szabályos igék, tőhangváltós igék ragozása
4. Kérdőszavak
5. Névelők (határozott és határozatlan) ragozása
6. Tagadás ( nicht, nein, kein)
7. Felszólító mód
8. Személyes névmások: alany, tárgy, birtokos, részes esete
9. Gefallen, wissen igék

10. es gibt szerkezet
11. elöljárószavak (hol? és hová? kérdésekkel, elöljárószavak után Akk / Dat)
12. Módbeli segédigék jelen időben ragozása
13. elváló és nem elváló igék
14. Kötőszavak (egyenes, fordított és KATI szórenddel)
15. Napszakok, óra, időpont megadása
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idegennyelvi mkv.

