
ИЗПИТЕН    КОНСПЕКТ   ПО       НЕМСКИ       ЕЗИК  ЗА    IX      КЛАС  

(самостоятелна  форма  на  обучение)

I.ГРАМАТИКА

1.Lange  und  kurze Vokale. Дълги и  кратки  гласни.

2.Das  Substantiv. Съществително  име. Род  и  число  на  съществителното  име.Определите-

лен  и  неопределителен  член  на  съществителното.Употреба  на  съществителните  без  

член. 

3.Die  Negation.Отрицание.Начини  на  отричане: kein(е), nicht, nein.Употреба.  

4.Die  Zahlen.Числително  име.Употреба  на  числителните  бройни.Отговор  на  

въпросите: Wie  spät  ist  es?  и  Wie  alt  bist  du?

5.Das Verb.Der  Infinitiv  des Verbs.Das  Präsens  des  Verbs.Глагол.Инфинитиф  на  

глаго-ла.Сегашно  време  на  глагола.Особености  при  спрежението  на  глаголите:  

reiten, heißen, wissen, warten  в  сегашно  време.

-  Die  Hilfsverben.Спомагателни  глаголи.Спрежение  на  спомагателните  глаголи  

haben  и  sein  в  сегашно  време.Значение  и  употреба  на  тези  глаголи.  

- Die Verben  mit  Stammvokalwechsel.Глаголи  с  промяна  на  коренната  

гласна.Особено-сти  при  спрежението  на  тези  глаголи: a – ä ; a – äu ; e - i ; e - ie.   

- Die  Modalverben.Модални  глаголи.Спрежение  на  модалните  глаголи: können, 

mögen, (möchten)  и  müssen  в  сегашно  време.

- Die  trennbaren  und  nichttrennbaren Verben.Глаголи  с  делими  и  неделими  

представ-ки.Особености   при  употребата  на  тези  глаголи.

 - Die  Positionsverben.Позиционни  глаголи: stellen – stehen; legen - liegen; hängen; tun - 

sein.Употреба  на  тези  глаголи  с  Винителен  и  Дателен  падеж.   

6.Die Pronomen.Местоимения.Видове  местоимения.Употреба  на  местоименията. 

- Die  Personalpronomen.Лични  местоимения. Употреба  на  личните  местоимения.

Личните  местоимения  във  Винителен  и  Дателен  падеж. 

- Die  Possessivpronomen. Притежателни   местоимения. Употреба  на  притежателните  

местоимения. Притежателните   местоимения   във  Винителен   и  Дателен   падеж.

7.Der Kasus.Падеж.Значение  и  употреба  на  падежите: Именителен, Винителен, 

Дателен.Глаголи, изискващи  Винителен  и  Дателен  падеж.

- Der  Nominativ.Именителен  падеж. Значение  и  употреба.Въпроси:Wer?  Was?

- Der  Akkusativ.Винителен  падеж.Значение  и  употреба.Въпроси:Wen? Was?



Глаголи,  изискващи  Винителен  падеж.

- Der  Dativ.Дателен  падеж. Значение  и  употреба.Въпрос: Wem? Глаголи,  изискващи  

Дателен  падеж.Глаголи,  изискващи  както  Винителен,  така  и  Дателен  падеж. 

8. Die Präpositionen.Предлози.Значение  и  употреба  на  различните  видове  предлози.

- Lokalpräpositionen.Предлози  за  място: in (im,ins), an (am,ans), neben, auf, über – unter;

vor – hintrer; zwischen.Употребата  на  тези  предлози  с  Винителен  и  Дателен  падеж. 

- Temporalpräpositionen. Предлози  за  време: um, gegen, vor – nach ; von – 

bis.Употребата  на  тези  предлози  с  Винителен  и  Дателен  падеж.

II.ТЕКСTОВЕ

1. Sprache.Sprachen

2.Andere  Länder, andere Menschen 

3.Ich  und du 

4.Freizeit

5.Schulalltag 

6.Pausengespräche 

7.Tagesabläufe

8.Meine  Bude

                       

 


