
AZ OSZTÁLYOZÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI  

Spanyol nyelv  

10. évfolyam_nyolcosztályos gimnázium  

  

KÖVETELMÉNYEK ÉS TÉMAKÖRÖK  

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

nyelvtani anyagra épül.  

Mivel az idegen nyelvek esetében minden tanév anyaga a korábbi tanévek anyagára épül, az 

osztályozó vizsgán alapkövetelmény az előző tanévek anyagának az ismerete.  

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 Milyen nap van ma?  

Napirend  

Dátum  

A hét napjai   

  

2 Étkezések  

Napi étkezések  

Spanyol ételek  

Receptek, utasítások  

Éttermi szokások  

 

 

 

3 Időjárás  

Időjárással kapcsolatos szavak  



Időjárásjelentés  

Spanyolország időjárása  

 

4. Mit csináltál tegnap?  

Naplóírás  

A közelmúlt használata mesélésben  

  

5. Mi történt?  

Mesélés  

Hírek  

Időhatározók  

 

6. Levél  

Levélírás  

Stílujegyek, sablonok  

  

  

Nyelvtan  

- eso, esto - dátum, időpont - todo - felszólítómód - algo, algún, ningún - rendhagyó igék - 

személytelen igék - ESTAR + gerundio - befejezett melléknévi igenév - közelmúlt - ACABAR de - nada, 

nadie - imperfecto - rendhagyó igék az IMPERFECTO-ban  

  

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 

szövegekben a beszél

megértést segítő alapvető stratégiát.  

Szóbeli interakció, összefüggő beszéd:  



zerű és közvetlen információcserét igénylő feladatokban számára ismert témákról, 

témákhoz, mindennapi helyzetekhez kapcsolódó rövid párbeszédben, beszélgetésben.  

  

szókinccsel, egyszerű 

Képes alkalmazni a megértést segí

normához közelítő kiejtést, intonációt és beszédtempót.  

Olvasott szöveg értése:  

egyszerű, h

vegek megértéséhez, 

értelmezéséhez.  

  

Íráskészség:  

alkalmazza nye

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

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

leírás, élménybeszámoló, párbeszéd). 


