
Léierziler A2 mat Grammatik 

 

Den A2 ass an 2 Deeler opgedeelt: A2.1. ca 120 Stonnen an den A2.2. ca. 120 Stonnen 

A2 (komplett) ca. 240 Stonnen  
 

Niveau A2.2: Allgemeng Kompetenz: Ka Sätz an dacks gebrauchten Ausdréck am Zesummenhank mat Beräicher verstoen, déi 

deen Eenzelnen direkt eppes uginn (z.B. Informatiounen iwwer Persounen, d’Famill, d’Akafen, d’Aarbecht, dat not Ëmfeld). Ka 

sech an einfachen, gewinnte Situatioune verstännegen, an deenen et ëm en einfachen an direkten Austausch vun Informatiounen 

iwwer geleefeg Saache geet, déi e/se/et gutt kennt. Ka mat einfache Moyenen déi eegen Origine an Ausbildung, dat direkt Ëmfeld 

a Saachen am Zesummenhank mat elementare Bedierfnesser beschreiwen 

(http://www.insl.lu/Fichiers%20PDF/carredeslangues/Luxembourgeois_lignesdirectrices_A2.2_V1.1.pdf). 

 

Evaluation par une approche positive, en mettant l'accent sur et en évaluant le nombre d'éléments partagés. 

 

Léierziler A2 

A2.1   

1) Op eng einfach Manéier an alldeegleche Situatiounen e Wonsch ausdrécken an Informatioune 

froen a verstoen    

2) Mat einfachen Ausdréck Persoune beschreiwen 

3) Mat einfachen Ausdréck vu sengem direkten Ëmfeld schwätzen    

4) En detailléierten Dagesoflaf op eng einfach Manéier beschreiwen 

5) Mat einfache Wierder iwwer seng Gesondheet schwätzen 

A2.2    

6) Seng Projeten an hir Organisatioun op eng einfach Manéier beschreiwen oder erklären 

7) Seng Virléiften a seng Meenung op eng einfach Manéier ausdrécken 

8) Einfach Informatiounen iwwer Evenementer a perséinlech Erliefnesser ginn a verstoen 

9) Einfach Instruktioune ginn, Verbueter ausschwätzen a verstoen             

A) Am private Beräich: B) Am ëffentleche Beräich:  

 

Léierzil 1 

Widderhuelung: Jo-Neen-Froen (Entscheedungsfroen) a W-Froen (z.Bsp.: wou, wéini ) 

Widderhuelung: Negatioun vum Substantiv: keen-keng 

Imperativ vu ginn, goen ... 

Modalverben: Kann ech d'Kaart kréien, w.e.g.? Wëllt Dir...? 

Héiflechkeetsconditionnel: Widderhuelung: Ech hätt gär eppes. nei: Ech géing gär eppes maachen. 

Personalpronomen am Akkusativ: no fir an ouni, ...fir mech , dech, hien , hatt ... 

Einfach Konjunktiounen: an, mä , oder 

 

Léierzil 2 

Trennbar Verben: undoen, ausdoen, unhunn, umoossen 

Adjektivdeklinatioun am Nominativ (= Akkusativ) 

Hien huet blond Hoer, e schwaarze Plower an eng gro Box un. 

Adverbe fir e Verhältnes zur Norm unzeginn: ze al, ze déck,net ...genuch 

Steigerung: schéin, méi schéin (wéi), am schéinsten 

gär, léiwer (wéi), am léifsten 

gutt, besser (wéi), am beschten 

Demonstrativartikel a-pronomen: dësen - deen 

Huelt Dir dësen ... (oder deen )? 

Possessivartikel a – pronomen (am Nominativ an Akkusativ): Seng Hoer si blond. Meng si brong. 

 

Léierzil 3 

Positiounsverben: stoen, leien, hänken ...: De Stull steet beim Dësch. D'Messer läit riets. 

Den Dativ no de Positiounsprepositiounen: an, op, bei, ënner, niewen, tëschen, iwwer, virun, hanner 

(wou?) 

fir ze + Infinitiv 

Komparativ: méi grouss wéi, méi schéi wéi, manner ... 

http://www.insl.lu/Fichiers%20PDF/carredeslangues/Luxembourgeois_lignesdirectrices_A2.2_V1.1.pdf


Modalverben: mussen (absolut Obligatioun), däerfen (Erlaabnes), net däerfen (Verbuet) 

Aféierung vum Niewesaz mat well 11 (eventuell nëmmen als hallwe Saz) 

Firwat wunns du an der Stad? - Well et praktesch ass, well et flott ass, 

Mir wunne gär do, well et ..... 

 

Léierzil 4 

Trennbar Verben, reflexiv Verben 

Sazbau an Inversioun mat engem Zäitpunkt: muer, d’nächst Woch, e Méindeg … 

Onregelméisseg Formen vun den Haaptverben am Présent 

De Présent Progressif: Hien ass am Gaang ze ... 

De Passé Composé vun den heefegste Verben (ech hu gemaach, geschafft, ech si gaangen ...) 

Imparfait vu sinn an hunn 

Personalpronomen am Dativ: mat wiem? – mat him, hir , .... 

Possessivpronomen (cf. A2.2 Erliefnesser, Evenementer) 

Widderhuelung: Präpositiounen: den Dativ no: mat, vun , aus 

z.B.: mat wiem? - mat meng-em, -er, -en (evt. deng, seng...) je no Kapazitéit vun der Klass 

Wiesselpräpositiounen: wuer (wouhinner): Akkusativ no engem Direktiounsverb 

Froe stellen: Wéini...?Wéi dacks/oft ...? 

Aféierung vun der Konjunktioun "wann" 

Wéini lies du d'Zeitung, ... , ? – 1. nom Iessen 2.Wann ech Zäit hunn. Wann ech heem kommen. 

 

Léierzil 5 

Passé Composé vun den heefegste Verben (sinn ausgerutscht, hu gebrach asw. ...) 

Sazbau bei Modalverben: sollen, kënnen, WH.: däerfen, mussen 

Du solls manner fëmmen. Du muss bei den Dokter goen. 

Ech géif/géing bei den Dokter goen. (ouni de Conditionnel ze thematiséieren) 

Widderhuelung (oder Aféierung) vum Niewesaz mat "wann" a "well" 

Ech gi bei den Dokter, wann.... Ech huele Medikamenter, well ...  

 

Léierzil 6 

Temporaladverben: fir d’éischt, dann, duerno, zum Schluss…  

Widderhuelung: W-Froen   

Modalverben: kënnen, wëllen, sollen, mussen   

Conditionnel: nëmmen ech géing gär / ech géif gär + Verb   

Imperativ: 1. Pers. Pl. Komm, mir ginn op …, fueren op ….   

Lokaladverben: heihin(ner)/hier an dohin(ner)/duer 

 

Léierzil 7 

Komparativ a Superlativ mat engem Verb.   Ech kache gär, mee ech gi léiwer eraus iessen, ech ginn 

am léifste bei den Italiener  

Komparativ mat engem Adjektiv: méi   grouss   wéi, manner   … wéi,   esou …    wéi,  

Exklamatiounen:  (Wat) eng gutt Iddi!  (Wat) e gudden …,   wat e léiwen … , wéi schéin 

 

Léierzil 8 

Erweiderung vum Passé Composé mat hunn a sinn 

Imparfait vun de Modalverben: kënnen, wëllen 

Inversioun widderhuelen (Mat 18 Joer sinn ech…) 

Aféierung vun den Niewesätz mat wéi: Wéi ech kleng war,…wéi ech op L. koum, ...  

Widderhuelung: Dativ (fir eng Positioun:  wou?)   

Widderhuelung: Personalpronomen am Dativ no:  mat , vun, aus, no (Leitfuedem A2) 


