
Menntaskólinn í Reykjavík   
 

Kennsluáætlun:  Þýska á málabraut (ÞÝSK2MB12, haustönn 2021) 

Kennari:   Stefanie Meyer (SM) 

Kennslugögn:   Netzwerk neu A 2.1 (kennslu- og vinnubók) 

Markmið:    

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

- að skilja mál sem talað er með mismunandi hreim og 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 og hnökralaust 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. 
 
 

Vika Viðfangsefni Verkefni og próf 
 

20.08. – 03.09.2021 Lektion 1: Und was machst 
du? 
 
Grammatik: 
Perfekt – núliðin tíð 
Nebesatz mit weil – 
aukasetning með weil 
 

 

06.09. – 17.09.21 Lektion 2: Nach der Schulzeit 
 
Grammatik: 
Modalverben im Präteritum 
– núþálegar sagnir í þátíð 
Possessivartikel – beyging 
eignarfornafna 
 

Sagnapróf I 

20. – 21.09.21 Upprifjun – 1. og 2. kafli 
 
 
 

Kaflapróf úr 1. og 2. kafla 



22.09. – 05.10.21 Lektion 3: Immer on-line 
 
Grammatik: 
Steigerung der Adjektive – 
stigbreyting lýsingarorða 
Vergleiche mit als und wie – 
samanburður í setningum 
með als og wie 
Nebesatz mit dass – 
aukasetning með dass 
 

Sagnapróf II 

06.10. – 22.10.21 
15.10. – 18.10.21 (hausthlé) 

Lektion 4: Große und kleine 
Gefühle 
 
Grammatik: 
Nebensatz mit wenn – 
aukasetning með wenn 
Reflexive Verben – 
afturbeygðar sagnir 
 

 

25. – 26.10.21 Upprifjun úr 3. og 4. kafla Kaflapróf úr 3. og 4. kafla 
 

27.10. – 12.11.21 Lektion 5: Leben in der Stadt 
 
Grammatik: 
Deklination der Adjektive – 
beyging lýsingarorða 
Konjunktiv II – 
viðtengingarháttur þátíðar 
 

Sagnapróf III 

15.11. – 19.11.21 Lektion 6: Arbeitswelten 
 
Grammatik: 
Deklination der Adjektive 
(Fortsetzung) – beyging 
lýsingarorða (framhald) 
Das Verb werden – sagnorð 
werden 

Verkefni úr 5. og 6. kafla 

22.11. – 26.11.21 Upprifjun (1.- 6. kafli) og 
Munnlegt próf 
 

 

 

 

 

 



Námsmat: 

Námseinkunn er heilsárseinkunn og byggist á ástundun, heimaverkefnum, 
frammistöðu/þátttöku í tímum, niðurstöðum prófa og öllum verkefnum sem lögð verða fyrir. 
 
Kaflapróf eru 2 á haustönn og 2 á vorönn og þau gilda 40 %. 
 
Jólapróf: skriflegt próf (70%), munnlegt próf (30%)  
 
 
* Þessi námsáætlun er gerð með fyrirvara um breytingar. 
 


