
Menntaskólinn í Reykjavík   
 

Kennsluáætlun:  Þýska á náttúrufræðibraut (ÞÝSK1CF08, vorönn 2021) 

Kennari:   Stefanie Meyer (SM) 

Markmið:    

Eftir annað hæfniþrepið í þýsku A2 er ætlast til þess að nemandinn hafi öðlast leikni í: 

- að skilja mál sem talað er við mismunandi aðstæður sem og skilja algengustu orðasambönd sem eru 
einkennandi fyrir talað mál. 
- lestri margs konar gerða af textum og beita þeim lestraraðferðum sem við eiga eftir því hverrar 
gerðar textinn er. 
- að taka virkan þátt í samskiptum á viðeigandi hátt og beita málfari við hæfi. 
- að tjá sig skýrt um málefni sem hann hefur kynnt sér og undirbúið. 
- að skrifa margs konar texta, formlega og óformlega, og fylgja helstu rithefðum og reglum um 
málbeitingu. 
 

Kennslugögn:   DaF kompakt neu A2, aukaefni frá kennara 

Vika Viðfangsefni Verkefni og próf 

05.01. – 29.01.2021 
 

Upprifjun 
Tschick: Film 
 
 
Lektion 14: Griasdi in München 
Informationen über München, 
Kleidung 
 
Grammatik: 
Tilvísunarsetningar  
Beyging welch-, jed-, dies- 
Possessivpronomen (beyging) 
 

 

01.02. – 19.02.2021  
 

Lektion 15: Eine Reise nach Wien 
Reisen, Filmfestival Viennale, 
Sehenswürdigkeiten in Wien 
 
 
Grammatik: 
Sagnir með forsetningum/ 
Fornafnaatviksorð  
Konjunktiv II (viðtengingarháttur 
þátíðar) 
Nafnháttarsetningar 

Kaflapróf úr 14. og 15. kafla 



24.02. – 26.02. 2021 
22. – 23.02. vorhlé 
 

Verkefnidagar 
 
  
 

Verkefni sem tengjast tónlist 
og leiklist 
 

01.03. – 17.03.2021 
 

Lektion 16: Ausbildung oder 
Studium? 
Schulsystem in Deutschland 
Studieren in Deutschland 
 
Grammatik: 
Aukasetningar (weil, dass, wenn, 
als) 
Beyging lýsingarorða (upprifjun og 
verkefni) 
 

 

18.03. – 26.03.2021 
27.03. – 05.04. 
páskafrí 

Lektion 18: Endlich Semesterferien 
Ferien, Reisen 
 
Grammatik: 
Aukasetningar (upprifjun) 
Viðtengingarháttur sagna (upprifjun 
og verkefni) 
 

Kaflapróf úr 16. og 18. kafla  
 

06.04. – 21.04.2021  
 

Undirbúning fyrir munnlegt próf  

23.04. – 28.04.2021 
 
 

Munnlegt próf 
Upprifjun 

 

 

Námsmat 
 
 
(Hálfs)árseinkunn (25% af lokaeinkunn) byggist á ástundun, heimaverkefnum, 
frammistöðu/þátttöku í tímum og niðurstöðum skyndiprófa, öllum verkefnum sem lögð verða 
fyrir. 
 
Kaflapróf I og II: 40 % 
Þáttaka, virkni, verkefni: 45%  
Smápróf t.d. orðaforðapróf, sagnapróf: 15% 
 
 
Stúdentspróf (50% af lokaeinkunn): skriflegt próf (60%) - úr námsefni alls vetrarins, munnlegt 

próf (40%) 

* Þessi námsáætlun er gerð með fyrirvara um breytingar. 

 


