
Szóbeli felvételi követelmény német nyelvből 

4 évfolyamos általános kerettantervű képzés emelt szintű német nyelvi oktatással  

(Tagozatkód: 7800) 

A 4 évfolyamos német tagozatos osztálytípusunkba azokat a diákokat várjuk, akik már rendelkeznek német 

nyelvtudással. 

A szóbeli felvételi vizsga német nyelvből elsősorban a kommunikatív nyelvtudás mérését célozza meg. 

Az ide jelentkező tanuló legyen képes 

 megadott témához kapcsolódóan mondanivalóját életkorához mérten, alapszókinccsel, 

 érthetően, összefüggően kifejezni 

 az ezekről a témákról folytatott beszélgetésben részt venni 

 magát úgy kifejezni, hogy nyelvtani és lexikai pontatlansága, kiejtése, hanglejtése, beszédtempója ne 

akadályozza a megértést. 

A szóbeli vizsga témakörei: 

1. Meine Person 

2. Meine Familie 

3. So wohnen wir 

4. Freizeit 

5. Schule 

6. Tagesablauf 

7. Essen und Trinken 

8. Gesundheit/Krankheit/Beim Arzt 

9. Reise/Urlaub 

10. Einkaufen 

Elvárt nyelvtani ismeretek: 

1. Főnévragozás (a négy eset; a többesszám, a határozott és határozatlan névelők) használata  

2. Elöljárószók és esethasználatuk 

3. A német mondat szórendje (kijelentő, kérdő, felszólító mondat) 

4. Az összetett mondat szórendje; kötőszavak (egyenes, fordított, mellékmondati szórend) használata  

5. A melléknévragozás használata 

6. A melléknevek fokozása, hasonlító szerkezetek használata  

7. Igeidők (Präsens, Präteritum, Perfekt, Futur 1.) használata 

8. Névmások (személyes, birtokos, mutató, tagadó, visszaható) használata  

9. Elváló és nem elváló igekötős igék, létige, birtoklást kifejező ige használata  

10. Módbeli segédigék használata 



 

A szóbeli vizsga menete: 

Felkészülési idő: 15 perc 

1. Német nyelvű szöveg értő olvasása 

2. A szöveg alapján igaz-hamis állítások megválaszolása 

3. A szövegre vonatkozó kérdések megválaszolása egész mondattal 

4. A német nyelvű szöveg témája alapján beszélgetés a felvételiző személyéről  

Szóbeli felvételi mintafeladat: 

Mündliche Prüfung 

Thema: Sport 

Text: 

Steffi, 13 Jahre 

Ich meine, dass Sport sehr wichtig im Leben ist. Wenn man regelmäßig Sport macht, fühlt man sich viel besser.  

Ich spiele Korbball. Im Winter fahre ich mit meiner Familie nach Österreich zum Skilaufen, und im Sommer 

spiele ich gern an einem See. Bei schönem Wetter jogge und wandere ich sehr gerne mit meinen Freunden. 

Manchmal nehme ich mein Fahrrad und radle ein paar Stunden.  

In unserer Stadt gibt es viele Vereine, wo man Sport machen kann. Es gibt hier ein Schwimmbad. Außerdem 

haben wir viele Tennisplätze, Sportplätze und Fußballplätze. In den vielen Fitnessstudios kann man viel an 

Sportgeräten trainieren, Squash spielen oder Aerobic machen. Ich habe einmal Tennis gespielt, das hat mir sehr 

gut gefallen. Ich möchte deshalb in einen Tennisclub eintreten. 

Aufgaben zum Text: 

I. Lies bitte den Text laut vor! 

II. Sind die folgenden Aussagen richtig oder falsch? 

1. Steffi denkt, dass Sport sehr wichtig ist. 

2. In den Ferien fährt Steffi nach Österreich mit ihren Freunden zum Skilaufen. 

3. Steffi schwimmt nicht gern in einem See, sondern lieber in einem Schwimmbad. 

4. In der Stadt von Steffi können auch die Frauen turnen und zum Aerobic gehen.  

5. Steffi spielt oft Tennis, deshalb möchte sie in einen Tennisclub eintreten. 

III. Beantworte die Fragen anhand des Textes! 

1. Treibt Steffi Sport? Wenn ja, welche Sportart? 

2. Was macht Steffi im Winter gern? 

3. Was macht Steffi, wenn das Wetter schön ist? 

4. Wo kann man in der Stadt trainieren? 

5. Welche Pläne hat Steffi? 



A következő kérdések a vizsgázó feladatlapján nem szerepelnek. 

IV. Beantworte die Fragen aus deinem eigenen Leben! 

1. Wie oft in der Woche hast du Sport in der Schule? 

2.  Wie ist dein Sportlehrer? 

3.  Was macht ihr in der Sportstunde? 

4.  Welche Sportarten kann man nur im Winter treiben? 

5.  Wann treibst du lieber Sport: im Sommer ode im Winter? Warum? 


