
AZ OSZTÁLYOZÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI   

Spanyol nyelv   

9. évfolyam_nyolcosztályos gimnázium   

 

Az évfolyamon az NTK Colores I-es tankönyvet használjuk. A könyv az alábbi témakörökre, illetve 

nyelvtani anyagra épül.  

Az osztályozóvizsga letétele előtt a szaktanárral való konzultáció szükséges.  

Írásbeli vizsga:  

A megadott követelmények alapján a négy készséget (olvasásértés, nyelvhelyesség, hallott szöveg 

értése, íráskészség) mérő feladatlap.  

Szóbeli vizsga: A tanuló képes legyen a megadott témakörök mindegyikében tanári kérdésekre 

válaszolni, néhány percig önállóan beszélni, valamint diáktársával párbeszédben egyszerű 

kommunikációt folytatni.  

 

Témakörök:  

1 Köszönések  

Egyszerű szavak, kifejezések  

Spanyol nyelvű országok  

Egyszerű párbeszédek és bemutatkozás  

Spanyol nevek  

 

2. Bemutatkozás  

Párbeszédek  

Tulajdonságok, jellemzések  

Család, családfa  

  

3. Mit szeretsz csinálni?  

GUSTAR  

Program egyeztetése  

Szabadidő  

 

 



4.  Otthon  

A ház részei  

Szobák, kellékek  

Irányok, utasítások  

  

5. Közlekedés  

Közlekedési eszközök  

A város részei  

Úttípusok  

Útbaigazítás  

6. Vásárlás  

Bolttípusok, alapvető termékek  

Alapvető élelmiszerek  

Zöldségek, gyümölcsök  

A boltban  

  

  

Nyelvtan  

- névelők - a kiejtés szabályai - kis és nagybetűk - főnevek és melléknevek egyeztetése - igeragozás - 

egyszerű mondatok - főnevek tárgyesete - visszaható igék - kérdések, kérdőszók - GUSTAR - és 

tőhangváltó igék - rendhagyó igék - SER ESTAR HAY - GUSTAR vs QUERER - PODER vs SABER - számok 

- mucho vs muy - birtokos névmás - prepozíciók - a személyes névmás részes esete - ese – este – 

aquél - sorszámnevek - felajánló kérdés - TENER que - a birtokos névmás tárgyesete - melléknév 

fokozás  

- előrevetett tárgy - vonatkozó névmás  

  

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI  

A vizsga két részből áll: írásbeli és szóbeli részből. Az értékelés során mindkét vizsgarészt figyelembe 

vesszük.  

Hallott szöveg értése:  

témakörökben elhangzó szövegekben a tanult szavakat, szó- és beszédfordulatokat, és ezekből 

 Képes kiszűrni a lényeget és néhány alapvető 



megértést segítő alapvető stratégiát.  

Szóbeli interakció, összefüggő beszéd:  

ormációcserét igénylő feladatokban számára ismert témákról, 

témákhoz, mindennapi helyzetekhez kapcsolódó rövid párbeszédben, beszélgetésben.  

  

 ismert témakörökön és nyelvi struktúrákon belül a célnyelvet spontán módon 

 

Képes alkalmazni a megértést segítő legfontosabb strat

normához közelítő kiejtést, intonációt és beszédtempót.  

Olvasott szöveg értése:  

egyszerű, hétköznapi szövegekben

feladatokat.  

értelmezéséhez.  

  

Íráskészség:  

alkalmazza nyelvismeretét egyszerű 

követi és kreatívan átdolgozza az alapvető írásbeli műfajok sajátos szerkezeti és stílusjegyeit. Képes 

közvetlen környezetével kapcsolatos egyszerű témákról, alapvető szövegtípusok létrehozására (pl. 

leírás, élménybeszámoló, párbeszéd).  

 


