
Osztályozó vizsga témakörei 

Francia nyelv 

 

Második idegen nyelv 4 évfolyamos 
 

 

 

 

TÉMAKÖR TARTALOM 

 

Személyes vonatkozások, 

család 

 

 

Bemutatkozás 

A tanuló személye, életrajza, életének fontos állomásai, 

Személyes tervek 

Családi élet, családi kapcsolatok 

A családi élet mindennapjai, otthoni teendők 

Egyén és család nálunk és a célországokban 

 

Ember és társadalom 

 

Emberek külső és belső jellemzése 

A tizenévesek világa: kapcsolat a kortársakkal, felnőttekkel 

Ünnepek, családi ünnepek, 

Társadalmi szokások nálunk és a célországokban 

Ünnepek, családi ünnepek. Testvér születése. 

Öltözködés, divat. 

Hasonlóságok és különbségek az emberek között, tolerancia, 

pl. fogyatékkal élők. 

Konfliktusok és kezelésük.  

Társadalmi szokások nálunk és a célországokban. 

 

Az iskola 

 

Saját iskolájának bemutatása (sajátosságok,  

Tantárgyak, érdeklődési kör, tanulmányi munka. 

Az ismeretszerzés különböző módjai. 

A nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe, fontossága.. 

Az iskolai élet tanuláson kívüli eseményei. 

 

A munka világa 

 

Foglalkozások  

Pályaválasztás, továbbtanulás vagy munkába állás.  

 

Életmód 

 

Napirend, időbeosztás. 

Az egészséges életmód (a helyes és a helytelen táplálkozás, a 

testmozgás szerepe az egészség megőrzésében. 

Ételek, kedvenc ételek, sütés-főzés. 

Étkezés családban, iskolai menzán, éttermekben, 

gyorséttermekben. 

Életmód nálunk és a célországokban. 

Étkezési szokások nálunk és a célországban 

 



Szabadidő, művelődés, 

szórakozás 

 

 

Szabadidős elfoglaltságok, hobbik. Gyűjtemények (mint 

hobbyfajta) 

Újságok, folyóiratok 

Színház, mozi, koncert, kiállítás stb. 

Sportolás, kedvenc sport, iskolai sport. 

Olvasás, rádió, tévé, számítógép, internet. 

Foglalkozások és a szükséges kompetenciák, rutinok, 

kötelességek 

Pályaválasztás, továbbtanulás vagy munkába állás 

 

Utazás, turizmus 

 

A közlekedés eszközei, lehetőségei, a tömegközlekedés. 

Nyaralás itthon, illetve külföldön. 

Turisztikai célpontok. 

Nemzetiségek, országok, nyelvek 

 

Tudomány és technika 

 

A technikai eszközök szerepe a mindennapi életben. 

Az internet szerepe a magánéletben, a tanulásban és a 

munkában. 

Zsebpénz. 

A pénz szerepe a mindennapokban. 

Vásárlás, szolgáltatások (például posta, bank). 

 

Ismétlés, számonkérés 

 

Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezése 

Létezés kifejezése  (ne pas) être, y a-t-il (encore)? il (n’)y a (pas / plus) 

se passer, se trouver, exister  

Cselekvések –  jelen idő, a 3. 

csoportba tartozó igék ragozása 

jelenben;  közvetlen  jövő 

il pleut, je fais, tu parles,elle lit, je vais partir 

Birtoklás kifejezése: az avoir 

ige ragozása, a de 

viszonyszóval; birtokos 

névelővel,  

(ne pas) avoir, le chat de Yasmine, il (n’)est (pas) à moi 

c’est mon chat 

Térbeli viszonyok:  où? là, à, en, dans, sous/sur, derrière/devant, tout droit, à 

gauche / à droite, au milieu, à côté, en face, pas loin, tout près, 

d’où? de l’école 

Időbeli viszonyok: időpont, nap, 

hónap, év, dátum kifejezése, ill. 

egyéb időhatározó szók 

 

A quelle heure ? quand ? aujourd’hui, demain, hier, mardi 

prochain, en mai, maintenant, avant / après, tôt, tard, le week-

end, dernier, ce matin, cet après-midi, ce soir, en été, il y a, 

pendant, longtemps, à midi et demi, dans, à ce moment-là, 

depuis, en, seulement, quelquefois, toujours d’abord, puis, 

enfin, quand 

Mennyiségi viszonyok – a főnév 

/ melléknév többes száma  

 

Combien ? 1000, beaucoup / peu / assez (de), pas de, gramme, 

kilo, bouteille, paquet, tranche, plus, moins, les enfants 

Minőségi viszonyok: a 

melléknév; egyezetése; a főnév 

quel âge ? avoir X ans, jeune, comment ? grand / petit, joli, une 

jolie robe, gros / mince, faible / fort, beau/ /laid, sale/propre, 



neme 

 

timide, gentil / antipathique, modeste / agressif, généreux / 

égoiste, blanc, facile / difficile, ennuyeux / intéressant, interdit, 

long, court, , chaud / froid, cher / bon marché, vite, 

lentement,(très) bien / mal, bon / mauvais, premier 

Esetviszonyok  je le regarde, tu lui demandes, ne le regarde pas, écris-lui, je ne 

le lui ai pas dit, je pense à eux 

Modalitás: felszólitó mód 

Módbeli segédigék: pouvoir, 

vouloir 

ouvre, ferme, écoute, je voudrais, tu peux 

Szövegösszetartó eszközök: 

névelők és nemük, részelő 

névelő, birtokos determináns, 

viszonyszók, határozószók 

un, une, des; le, la, l’, les; du, de la, de; mon, ma, mes, ton..., 

son..., ce, cet, cette, ces; je, tu, il / elle, nous, vous, ils /elles; 

moi, toi, lui, elle, nous, vous, eux,elles; en, y, on, quelqu’un, 

quelque chose, qui, que, où,  

 

Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok  

 

megszólítás s’il vous / te plaît, pardon, monsieur, vous ętes bien le nouveau 

professeur d'anglais? 

köszönés, elköszönés 

 
salut, bonjour monsieur, au revoir madame, ŕ demain,  

ŕ mardi, ŕ ce soir, ŕ bientôt, ŕ plus tard, ŕ tout ŕ l’heure 

bemutatás, bemutatkozás c’est Luc, je te présente / je vous présente, permettez-moi de vous 

présenter 

moi, je m’appelle, je suis le frčre de, enchanté monsieur 

telefonálásnál bemutatkozás 

és elköszönés 
c'est Marie-Jeanne ŕ l'appareil  

au revoir, monsieur, alors ŕ la prochaine fois 

személyes levélben 

megszólítás és elbúcsúzás 
cher Jean-Marc, ma chčre Michčle, 

bisous, grosses bises, ŕ bientôt, je t'embrasse  

érdeklődés hogylét iránt és 

arra reagálás 
ça va? vous allez bien? ça va mieux? 

ça va bien / pas trop mal / merveilleusement bien, merci ça ne va 

pas du tout 

engedélykérés és arra 

reagálás 

je peux? 

bien sűr (mais), je vous / t’en prie, si tu veux / vous voulez 

köszönet és arra reagálás merci beaucoup/infiniment, il n’y a pas de quoi,  

je vous / t’en prie, avec plaisir, je vous remercie, madame 

bocsánatkérés és arra 

reagálás 

pardon, excuse-moi / excusez-moi, monsieur / madame  

ça ne fait rien, ce n'est pas grave, il n’y a pas de mal,  

je vous / t’en prie, n'en parlons plus  

gratuláció, jó kívánságok és 

arra reagálás 

joyeux anniversaire, bonne chance / soirée, bon voyage, passer de 

bonnes vacances, joyeuses fętes de, 

je te / vous félicite, merci beaucoup (de tes/vos voeux),  

tu es/vous ętes gentil, je te / vous remercie de  

 

Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok 

 

sajnálkozás je regrette, je suis vraiment désolé 

öröm je suis ravi, quel plaisir / quelle joie! 

elégedettség, elégedetlenség content/triste, heureux/malheureux, agréable/désagréable, aller 

bien/mal 



csodálkozás tiens, dis donc, vraiment? alors lŕ! quelle surprise! 

remény j'espčre, tu y crois? 

bánat je suis (trčs) triste / désespéré 

bosszúság mais enfin, ça alors, zut alors, mince 

 

Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok 

 

véleménykérés és arra 

reagálás 
tu aimes, tu veux, tu trouves ça? ça te plaît? ŕ ton avis? 

qu’est-ce que tu en penses? ça s'est bien passé?  

super, pas mal, pas trop intéressant, je pense que, 

c'était bien, ŕ mon avis 

valaki igazának az 

elismerése, nem elismerése 
tu as raison, c'est justement / exactement ça,  

tu n’as pas raison, tu as tort, tu te trompes 

egyetértés, egyet nem értés oui, d’accord, bien sűr, excellente idée, comme tu veux,  

je suis de ton avis, c'est exactement ce que je pense(mais) non,(ce 

n’est) pas ça pas maintenant, pas question 

érdeklodés, érdektelenség qu'est-ce qui t'arrive? raconte-moi, comment... 

ça ne m'intéresse pas trop, ce n'est pas mon problčme 

tetszés nem tetszés j'aime beaucoup, un peu, pas du tout, c’est bien,  

j’adore / je déteste, je préfčre, ça me plaît pas mal, ça ne me 

plaît pas vraiment, c’est génial, il est sans intéręt 
 

A továbbhaladás feltételei 
 

Hallott szöveg értése 

A tanuló legyen képes 

- kéréseket és utasításokat követni;  

- ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdéseket és közléseket megérteni;  

- ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szövegből fontos információt kiszűrni;  

- jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szöveg lényegét megérteni.  

 

Beszédkészség 

A tanuló legyen képes 

- ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre egyszerű struktúrákba rendezett 

válaszokat adni;  

- egyszerű mondatokban közléseket megfogalmazni, kérdéseket feltenni;  

- megértési problémák esetén segítséget kérni;  

- egyszerű párbeszédben részt venni.  

 

Olvasott szöveg értése 

A tanuló legyen képes 

- ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szövegben fontos információt megtalálni;  

- jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szöveg lényegét megérteni, azt 

felolvasni;  

- egyszerű, képpel illusztrált történetet követni.  

 

Íráskészség 

A tanuló legyen képes 

- ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, néhány szavas mondatokat helyesen leírni;  



- egyszerű közléseket tanult minta alapján írásban megfogalmazni;  

- egyszerű, strukturált szöveget (pl. baráti üzenet, üdvözlet) létrehozni.  

 

 

 

 

 

10. évfolyam 

 

Évi óraszám: 108 

 

TÉMAKÖR TARTALOM 

 

Személyes vonatkozások, 

család  

 

 

A tanuló személye, életrajza, életének fontos állomásai.  

Személyes tervek. 

Családi élet, családi kapcsolatok. családfa 

A családi élet mindennapjai, otthoni teendők.  

Napirend 

 

Ember és társadalom 

 

Emberek külső és belső jellemzése. 

Baráti kör. 

A tizenévesek világa: kapcsolat a kortársakkal, felnőttekkel. 

Női és férfi szerepek, ismerkedés, együtt járás, házasság.  

Ünnepek, családi ünnepek. 

Öltözködés, divat. 

Hasonlóságok és különbségek az emberek között, tolerancia, pl. 

fogyatékkal élők. 

Konfliktusok és kezelésük.  

Társadalmi szokások nálunk és a célországokban. 

 

Környezetünk 

 

Az otthon, a lakóhely és környéke (a lakószoba, a lakás, a ház 

bemutatása). 

A lakóhely nevezetességei, szolgáltatások, szórakozási 

lehetőségek. 

Növények és állatok a környezetünkben. 

Környezetvédelem a szűkebb környezetünkben. 

Időjárás, éghajlat. 

 

Az iskola 

 

Saját iskolájának bemutatása (sajátosságok, például. szakmai 

képzés, tagozat). 

Tantárgyak, órarend, érdeklődési kör, tanulmányi munka. 

Az ismeretszerzés különböző módjai. 

A nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe, fontossága. 

Az internet szerepe az iskolában, a tanulásban. 

Az iskolai élet tanuláson kívüli eseményei. 

A francia iskolarendszer  

 

A munka világa Foglalkozások és a szükséges kompetenciák. 

Pályaválasztás, továbbtanulás vagy munkába állás.  



 Önéletrajz. 

 

Életmód 

 

Napirend, időbeosztás. 

Az egészséges életmód (a helyes és a helytelen táplálkozás, a 

testmozgás szerepe az egészség megőrzésében, testápolás). 

balesetek 

Ételek, kedvenc ételek, sütés-főzés. 

Étkezés családban, iskolai menzán, éttermekben, gyorséttermekben. 

 

 

Szabadidő, művelődés, 

szórakozás 

 

 

Szabadidős elfoglaltságok, hobbik. 

Színház, mozi, koncert, kiállítás stb. 

művészetek 

Sportolás, kedvenc sport, iskolai sport. 

Olvasás, rádió, tévé, számítógép, internet. 

Az infokommunikáció szerepe a mindennapokban. 

Kulturális és sportélet nálunk és a célországokban. 

 

Utazás, turizmus 

 

A közlekedés eszközei, lehetőségei, a tömegközlekedés, a 

kerékpáros közlekedés. 

Nyaralás itthon, illetve külföldön. 

Utazási előkészületek, egy utazás megtervezése, megszervezése. 

Turisztikai célpontok. 

 

Tudomány és technika 

 

Népszerű tudományok, ismeretterjesztés. 

A technikai eszközök szerepe a mindennapi életben. 

Az internet szerepe a magánéletben, a tanulásban és a munkában. 

 

Ismétlés, számonkérés 

 

Fogalomkörök A1 Fogalomkörök nyelvi kifejezése 

Létezés kifejezése être / il y a 

közti különbség 

(ne pas) être, y a-t-il (encore)? il (n’)y a (pas / plus) 

se passer, se trouver, exister  

Cselekvések: visszaható igék; 

passé composé / imparfait; 

futur; személytelen szerkezetek 

il pleut, il fera beau, s'il neige nous allons sans les Alpes, il se 

lave, j’ai parlé, je suis allé(e), il pleuvait 

 

Birtoklás kifejezése az avoir ige 

passé composéban /imparfait-

ben, ill. futur-ben 

(ne pas) avoir, le chat de Yasmine, il (n’)est (pas) à moi; je n’ai 

pas de la chance; Ils ont eu un problème; J’avais un oiseau, tu 

auras un livre,  

Térbeli viszonyok: 

helyhatározózók 

où? là, à, dans, sous/sur, derrière/devant, tout droit, à gauche / à 

droite, au milieu, à côté, en face, pas loin, tout près, partout, 

autour de, d’un côté, de l’autre côté, le long de, au bord de, 

quelque part, au bout (de), d’où ? de l’école 
  



Időbeli viszonyok – 

időhatározók  

 

A quelle heure ? Quand ? aujourd’hui, demain, hier, mardi 

prochain, en mai, maintenant, avant / après, tôt, tard, le week-

end, dernier, ce matin, cet après-midi, ce soir, en été, il y a, 

pendant, longtemps, à midi et demi, dans, à ce moment-là, 

depuis, en, seulement, quelquefois, toujours, d’abord, puis, 

enfin, ), autrefois  quand, avant, déjà, (pas) encore, ne… plus, 

ne…jamais, toujours, pas toujours, toujours pas  

Mennyiségi viszonyok  

 

combien? 1000, beaucoup / peu / assez (de), pas de, gramme, 

kilo, bouteille, paquet, tranche, plus, moins, environ, à peu 

près, il fera X degré 

Minőségi viszonyok – 

hasonlítás: közép-, ill. felsőfok; 

 

quel âge ? avoir X ans, jeune, comment ? grand / petit, joli, 

gros / mince, faible / fort, beau/ /laid, sale/propre, timide, gentil 

/ antipathique, modeste / agressif, généreux / égoiste, blanc, 

facile / difficile, ennuyeux / intéressant, interdit, long, court, en 

bois / coton / lain / papier / plastique, en forme de, rond, 

rectangulaire, chaud / froid, cher / bon marché, vite, Marie est 

plus belle que son amie, Jean est moins gentil que Paul; ; Elle 

parle aussi bien l’anglais que l’allemand; il est rapide comme 

l’éclair  

lentement,(très) bien / mal, mieux, bon / mauvais, meilleur, 

premier 

Esetviszonyok je le regarde, tu lui demandes, ne le regarde pas, écris-lui, je ne 

le lui ai pas dit, je pense à eux 

Modalitás devoir, falloir ouvre, ferme, écoute, je voudrais, tu dois rentrer; il faut le faire; 

n’ayant plus de travail, il rentre; il écoute de la musique en 

travaillant  

Szövegösszetartó eszközök 

mutató névmások; határozatlan 

névmások   

un, une, des; le, la, l’, les; du, de la, de; mon, ma, mes, ton..., 

son..., ce, cet, cette, ces; je, tu, il / elle, nous, vous, ils /elles; 

moi, toi, lui, elle, nous, vous, eux,elles; en, y, on, quelqu’un, 

quelque chose, qui, que, où, dont, celui, celle, ceux, celles, et, 

mais, donc, alors, non plus, quand même, car, tout-e; comme, 

pour, puisque, si, ainsi, cependant, même si, en effet, malgré 

que, bien que quelque chose / quelqu’un; ne…rien; 

ne….personne 

 

Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok  

 

Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok 

 

dicséret, kritika bravo, félicitation, chapeau, ce n'est pas tout ŕ fait ça,  

ce n'est pas trop réussi 

ellenvetés, ellenvetés 

visszautasítása 

par contre, au contraire,  

tout de meme, surtout pas 

akarat, kívánság je veux absolument, je refuse de, je voudrais bien que, j’aimerais, 

je serais content si, je souhaite 

képesség, lehetőség on peut, je suis capable de, il est possible, c'est faisable 

szükségesség, kötelezettség vous devez, il faut absolument, il est indispensable 

ígéret c'est promis, je te / vous promets 

érdeklodés értékítélet, 

kívánság, preferencia iránt 

ça te / vous paraît, comment vous jugez cela? quelle est votre 

réaction ŕ cela? lequel vous voulez? 



 

Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok 

 

dolgok, személyek 

megnevezése 
voilŕ,qui est-ce? qu’est-ce que c’est? comment est-il?  

ŕ quoi ça sert? ce (ne) sont (pas) mes amis / c'est mon chat, il (ne) 

sont (pas) sympas / il est noir, beau, mais cher,  

c'est quelque chose qui, c'est quelqu'un qui, ça sert ŕ 

események leírása cet aprčs-midi, il y a une semaine, alors, moi, je lui dis, c'était 

információkérés, 

információadás 
oů est-il? il (n’)est (pas) lŕ, qu'est-ce que tu fais? je travaille,  

tu joues avec qui? je (ne) joue avec (pas) lui, quand est-ce  

qu’on va sortir? ce soir, dis-moi / dites-moi comment? 

pour aller ŕ? c’est simple, tu vas / vous allez 

igenlő vagy nemleges válasz oui / non, c’est ça / ce n’est pas ça aucun problčme 

en effet, pas tout ŕ fait, pas du tout, cela n'est pas possible 

tudás, nem tudás je (ne) sais (pas), je (ne) peux (pas) te / vous dire 

bizonyosság, bizonytalanság certainement, sűrement, peut-ętre, ça se peut, ça m'étonnerait  

ismerés, nem ismerés je vois, je n'y vois pas trop clair 

 

A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok 

 

kérés je voudrais, s'il te / vous plaît 

tiltás, felszólítás il est interdit, (ne) fais / faites (pas),  

défense de fumer, veuillez patienter s.v.p. 

segítségkérés és arra 

reagálás 
peux-tu / pourriez-vous m'aider, je suis ŕ toi / vous 

javaslat és arra reagálás j’ai une idée, c’est une bonne idée, (mais...) pouvez-vous, voulez-

vous, avec plaisir, (mais...) 

kínálás és arra reagálás tu veux? prenez-en encore, je veux bien, non, merci,  

tu es/vous ętes gentil, mais je n’ai plus faim 

meghívás és arra reagálás tu viens? ça te dit? volontiers, malheureusement je ne peux pas, 

pourquoi pas 

 

Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok 

 

visszakérdezés, ismétléskérés c’est (bien) ça? peux-tu / pouvez-vous répéter 

nem értés je ne comprends pas, je n'ai pas bien compris 

betűzés kérése, betűzés comment ça s’écrit, s.v.p.? C comme Cécile 

felkérés érthetőbb beszédre un peu plus lentement s.v.p., un peu plus haut s.v.p. 

beszélési szándék jelzése, 

téma bevezetése 

si vous voulez mon avis, selon moi, j'ajouterais, écoute ça 

megerosítés c'est celui qui? c'est tout? est-ce que c'est bien cela? 

est-ce que j'ai bien compris? tu n'en veux vraiment pas? 

körülírás je ne sais pas exactement ça, mais c'est quelque chose 

példa megnevezése tiens, par exemple, c'est le cas de... 

témaváltás d'autre part, d'ailleurs, avez-vous vu? avez-vous entendu? 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a 
A1 szintű nyelvtudás. 

A tanuló követi a célnyelvi óravezetést, megérti az ismerős szavakat és 



két évfolyamos 

ciklus végén 

alapvető fordulatokat, amelyek a személyére, családjára vagy a 

közvetlen környezetében előforduló konkrét dolgokra vonatkoznak. 

Képes egyszerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt beszédfordulatokkal 

kommunikálni, személyes adatokra vonatkozó kérdéseket feltenni, és 

ezeket megválaszolni. 

Képes saját magához és közvetlen környezetéhez kötődő, ismert 

témákról röviden, önállóan beszélni egyszerű, begyakorolt 

fordulatokkal, szerkezetekkel.  

Megérti az ismert neveket, szavakat, és az egyszerű szövegek egyszerű 

mondatait. Megérti az egyszerű leírások, üzenetek, útleírások 

gondolatmenetét az ismerős szavak, esetleg képek segítségével.  

Képes minta alapján néhány közismert műfajban egyszerű és rövid, 

tényközlő szövegeket írni őt érdeklő, ismert témákról. 

 

A továbbhaladás feltételei 
 

Hallott szöveg értése 

A tanuló legyen képes 

- jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kéréseket, kérdéseket, közléseket, 

eseményeket megérteni;  

- jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szövegből fontos információt 

kiszűrni;  

- ismeretlen nyelvi elem jelentését jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott;  

- szövegből kikövetkeztetni;  

- kb. 100 szavas köznyelvi szöveg lényegét megérteni;  

- kb. 100 szavas köznyelvi szövegben lényeges információt a lényegtelentől 

elkülöníteni.  

 

Beszédkészség 

A tanuló legyen képes 

- -.jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre egyszerű struktúrákba 

rendezett válaszokat adni;  

- egyszerű mondatokban közléseket megfogalmazni, kérdéseket feltenni, eseményeket 

elmesélni;  

- megértési problémák esetén segítséget kérni;  

- egyszerű párbeszédben részt venni;  

- beszélgetést kezdeményezni, befejezni.  

 

Olvasott szöveg értése 

A tanuló legyen képes 

- jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szövegben fontos információt 

megtalálni;  

- ismeretlen nyelvi elem jelentését jó részt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott 

szövegből kikövetkeztetni;  

- kb. 100 szavas köznyelvi szöveg lényegét megérteni, azt felolvasni;  

- kb. 100 szavas köznyelvi szövegben lényeges információt a lényegtelentől 

elkülöníteni;  

- egyszerű, képpel illusztrált történetet megérteni.  

 

Íráskészség 



A tanuló legyen képes 

- ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szöveget helyesen leírni;  

- ismert struktúrák felhasználásával kb. 10 mondatos tényszerű információt közvetítő 

szöveget írni;  

- különböző szövegfajtákat (üzenet, üdvözlet, baráti levél) létrehozni.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11. évfolyam 

 

Évi óraszám: 108 

 

TÉMAKÖR TARTALOM 

Személyes vonatkozások, 

család  

 

A tanuló személye, életrajza, életének fontos állomásai.  

Személyes tervek. 

Családi élet, családi kapcsolatok. 

A családi élet mindennapjai, otthoni teendők. 

Jókívánságok 

 

Ember és társadalom 

 

Emberek külső és belső jellemzése. 

Baráti kör. 

A tizenévesek világa: kapcsolat a kortársakkal, felnőttekkel. 

Női és férfi szerepek, ismerkedés, kapcsolat, házasság. 

Ünnepek, családi ünnepek, a Zene Ünnepe. 

Öltözködés, divat. 

Hasonlóságok és különbségek az emberek között, tolerancia, 

pl. fogyatékkal élők. 

Konfliktusok és kezelésük.  

Társadalmi szokások nálunk és a célországokban. 

 

Környezetünk Az otthon, a lakóhely és környéke  

A lakóhely nevezetességei, szolgáltatások, szórakozási 

lehetőségek. 

Növények és állatok a környezetünkben. 

Környezetvédelem a szűkebb környezetünkben. 

Időjárás, éghajlat. 

 

Az iskola  

 

Saját iskolájának bemutatása (sajátosságok, például. szakmai 

képzés, tagozat). 

Tantárgyak, órarend, érdeklődési kör, tanulmányi munka. 

Az ismeretszerzés különböző módjai. 

A nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe, fontossága. 

Az internet szerepe az iskolában, a tanulásban. 

Az iskolai élet tanuláson kívüli eseményei. 

Iskolai hagyományok. 

Környezetvédelem a szűkebb környezetünkben és globálisan 

 

A munka világa 

 

 

Foglalkozások és a szükséges kompetenciák. 

Pályaválasztás, továbbtanulás vagy munkába állás.  

Önéletrajz. 

 

Életmód 

 

Napirend, időbeosztás. 

Az egészséges életmód (a helyes és a helytelen táplálkozás, a 

testmozgás szerepe az egészség megőrzésében, testápolás). 

Ételek, kedvenc ételek, sütés-főzés. 



Étkezés családban, iskolai menzán, éttermekben, 

gyorséttermekben. 

Gyakori betegségek, sérülések, baleset. 

Gyógykezelés (orvosnál). 

Életmód nálunk és a célországokban. 

 

Szabadidő, művelődés, 

szórakozás 

 

Szabadidős elfoglaltságok, hobbik. 

Színház, mozi, koncert, kiállítás stb. 

Sportolás, kedvenc sport, iskolai sport. 

Olvasás, rádió, tévé, számítógép, internet. 

Az infokommunikáció szerepe a mindennapokban. 

Kulturális és sportélet nálunk és a célországokban 

 

Utazás, turizmus 

 

A közlekedés eszközei, lehetőségei, a tömegközlekedés, a 

kerékpáros közlekedés. 

Nyaralás itthon, illetve külföldön. 

Utazási előkészületek, egy utazás megtervezése, 

megszervezése. 

Az egyéni és a társas utazás előnyei és hátrányai. 

Szálláslehetőségek (camping, ifjúsági szállás, szálloda, bérelt 

lakás vagy ház, lakáscsere stb.).  

Turisztikai célpontok. 

 

Tudomány és technika 

 

Háztartási gépek 

Népszerű tudományok, ismeretterjesztés. 

A technikai eszközök szerepe a mindennapi életben., azok 

működtetése 

Az internet szerepe a magánéletben, a tanulásban és a 

munkában. 

 

 

Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezése 

Létezés kifejezése  (ne pas) être, y a-t-il (encore)? il (n’)y a (pas / plus) 

se passer, se trouver, exister  

Cselekvések   szenvedő 

szerkezet, feltételes  jelen; 

l’accord du participe passé; 

függő beszéd (jelen), műveltető 

il pleut, il fera beau, s'il neige nous allons sans les Alpes 

si tu voulais, tu pourrais; fais venir un médecin, les vacances sont 

commencées, le travail est  terminé ; n’ayant plus de travail, il 

rentre 

il écoute de la musique en travaillant, , il  dit qu'il est malade 

Birtoklás kifejezése – a birtokos 

névmások   

(ne pas) avoir, le chat de Yasmine, il (n’)est (pas) à moi; ; je n’ai 

pas de la chance; Ils ont eu un problème; J’avais un oiseau, tu 

auras un livre, c’est le mien 

Térbeli viszonyok  Où ? là, à, dans, sous/sur, derrière/devant, tout droit, à gauche / à 

droite, au milieu, à côté, en face, pas loin, tout près, partout, 

autour de, d’un côté, de l’autre côté, le long de, au bord de, 

quelque part, au bout (de), au fond (de), au sommet (de),aux 

environs (de), n’importe où, vers, au nord, dans l'ouest, d’où? de 

l’école 

Időbeli viszonyok:  

 

A quelle heure ? quand ? aujourd’hui, demain, hier, mardi 

prochain, en mai, maintenant, avant / après, tôt, tard, le week-end, 



dernier, ce matin, cet après-midi, ce soir, en été, il y a, pendant, 

longtemps, à midi et demi, dans, à ce moment-là, depuis, en, 

seulement, quelquefois, toujours, d’habitude, une fois(par), 

autrefois, d’abord, puis, enfin, quand, avant / pendant que, en 

même temps que de temps en temps, l plupart du temps, tout à 

l’heure, une semaine sur deux 

Mennyiségi viszonyok: 

 

Combien ? 1000, beaucoup / peu / assez (de), pas de, gramme, 

kilo, bouteille, paquet, tranche, plus, moins,  

une douzaine, environ, à peu près, il fera X degré 

Minőségi viszonyok – hasonlítás: 

közép-, ill. felsőfok;  

A határozószók képzése;  

 

quel âge ? avoir X ans, jeune, comment? grand / petit, joli, gros / 

mince, faible / fort, beau/ /laid, sale/propre, timide, gentil / 

antipathique, modeste / agressif, généreux / égoiste, blanc, facile / 

difficile, ennuyeux / intéressant, interdit, long, court, en bois / 

coton / lain / papier / plastique, en forme de, rond, rectangulaire, 

chaud / froid, cher / bon marché, vite,Marie est plus belle que son 

amie; Jean est moins gentil que Paul; Elle parle aussi bien 

l’anglais que l’allemand. ; il est rapide comme l’éclair de plus en 

plus; Plus…, plus… 

lentement,(très) bien / mal, mieux, bon / mauvais, meilleur, 

premier 

Esetviszonyok:   je le regarde, tu lui demandes, ne le regarde pas, écris-lui, je ne le 

lui ai pas dit, je pense à eux; je lui en donne; il nous y emmène 

Modalitás–impératif: être, avoir 

subjonctif; jelen feltételes; 

gérondif; a műveltető 

Ouvre, ferme, écoute, je voudrais, tu dois, il faut que tu boives 

beaucoup d'eau, si tu voulais, tu pourrais, sois immobile, n’aie pas 

peur 

fais venir un médecin, les vacances sont commencées, 

le travail terminé / n’ayant plus de travail, il rentre 

il écoute de la musique en travaillant  

Szövegösszetartó eszközök,  

határozatlan névmások, 

vonatkozó névmások  

un, une, des; le, la, l’, les; du, de la, de; mon, ma, mes, ton..., 

son..., ce, cet, cette, ces; je, tu, il / elle, nous, vous, ils /elles; moi, 

toi, lui, elle, nous, vous, eux,elles; en, y, on, quelqu’un, quelque 

chose, qui, que, où, dont, : tout-e, même celui, celle, ceux, celles, 

et, mais, donc, alors, non plus, quand même, car, comme, pour, 

puisque, si, ainsi, cependant, même si, en effet, malgré que,bien 

que : lequel, etc.; qui / que, où, sans 

 

Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok 

 

megszólítás s’il vous / te plaît, pardon, monsieur, vous ętes bien le nouveau 

professeur d'anglais? monsieur je crois que nous nous connaissons 

köszönés, elköszönés 

 
salut, bonjour monsieur, au revoir madame, ŕ demain,  

ŕ mardi, ŕ ce soir, ŕ bientôt, ŕ plus tard, ŕ tout ŕ l’heure, 

ŕ un de ces jours 

bemutatás, bemutatkozás c’est Luc, je te présente / je vous présente, permettez-moi de vous 

présenter, tu connais sans doute déjŕ,  

moi, je m’appelle, je suis le frčre de, je suis la personne qui a 

téléphoné ce matin, enchanté monsieur 

telefonálásnál bemutatkozás 

és elköszönés 
c'est Marie-Jeanne ŕ l'appareil  

au revoir, monsieur, alors ŕ la prochaine fois 



szóbeli üdvözletküldés transmets mes meilleures salutations / meilleurs souvenirs ŕ 

személyes levélben 

megszólítás és elbúcsúzás 
cher Jean-Marc, chčre Michčle 

bisous, grosses bises, ŕ bientôt, je t’embrasse bien fort 

hivatalos levélben 

megszólítás és elbúcsúzás 

Monsieur, / Madame, 

veuillez agréer, Monsieur, / Madame, l’expression de mes 

sentiments distingués 

érdeklődés hogylét iránt és 

arra reagálás 
ça va? vous allez bien? ça va mieux? qu'est-ce qui ne va pas? ça 

va (merveilleusement) bien / pas trop mal, je suis en pleine forme, 

ça pourrait aller mieux, ça ne va pas du tout, merci 

engedélykérés és arra 

reagálás 

je peux? tu me permets / vous me permettez de,  

bien sűr (mais), je vous / t’en prie, si tu veux / vous voulez 

fais commes chez toi, ne vous gęnez pas, je suis désolé, c'est 

impossible 

köszönet és arra reagálás merci beaucoup / infiniment, je vous remercie, madame,  

il n’y a pas de quoi, avec plaisir, je vous / t’en prie 

bocsánatkérés és arra 

reagálás 

pardon, excuse-moi / excusez-moi, monsieur / madame  

je suis vraiment navré,  

ça ne fait rien, ce n'est pas grave, il n’y a pas de mal,  

je vous / t’en prie, n'en parlons plus, ne vous en faites pas  

gratuláció, jó kívánságok és 

arra reagálás 
joyeux anniversaire, joyeuses fętes de, bonne chance / soirée, bon 

voyage, passer de bonnes vacances, je te / vous félicite, toutes mes 

félécitations les plus sincčres, merci beaucoup de tes / vos voeux, 

je te / vous remercie de, tu es / vous ętes gentil 

együttérzés és arra reagálás je suis de tout coeur avec vous, nous partageons votre douleur 

 

Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok 

 

rokonszenv, ellenszenv j'ai rarement vu quelq'un aussi désagráable, 

il est vraiment antipathique 

hála je vous suis trčs reconnaissant 

sajnálkozás je regrette, je suis vraiment désolé, je suis plus que navré 

öröm je suis ravi, quel plaisir / quelle joie! 

elégedettség, elégedetlenség content/triste, heureux/malheureux, agréable/désagréable, aller 

bien/mal 

csodálkozás tiens, dis donc, vraiment? alors lŕ! quelle surprise, pour une 

surprise c’est une surprise 

remény j'espčre, tu y crois? rien n'est perdu 

félelem je suis trčs inquiet, j'ai peur, je crains  

bánat je suis (trčs) triste / désespéré / abattu 

bosszúság mais enfin, ça alors, zut alors, mince 

 

Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok 

 

véleménykérés és arra 

reagálás 
tu aimes? tu veux? tu trouves ça? ça te plait? ŕ ton avis?  

qu’est-ce que tu en penses? ça s'est bien passé? quelle est votre 

position? super, pas mal, pas trop intéressant, ŕ mon avis, je pense 

que, c'était bien, mon opinion, c'est que 

valaki igazának az tu as raison, c'est justement / exactement ça,  



elismerése, nem elismerése tu as tort, tu te trompes 

egyetértés, egyet nem értés oui, d’accord, bien sűr, excellente idée, comme tu veux, je suis de 

ton avis, c'est exactement ce que je pense,  

(mais) non, (ce n’est) pas ça, pas maintenant, pas question 

érdeklodés, érdektelenség qu'est-ce qui t'arrive? raconte-moi, je suis curieux de savoir, 

ça ne m'intéresse pas trop, ce n'est pas mon problčme, ça ne 

présente aucun intéręt 

tetszés, nem tetszés j'aime beaucoup / un peu / pas du tout, j’adore / je déteste,  

je préfčre, c’est bien, c’est génial, magnifique, il est sans intéręt 

ça me plaît pas mal, ça ne me plaît pas vraiment 

dicséret, kritika, 

szemrehányás 
bravo, félicitation, chapeau, ce n'est pas tout ŕ fait ça, ce n'est pas 

trop réussi, tu aurais pu faire mieux, mais c'est scandaleu 

ellenvetés, ellenvetés 

visszautasitása 

par contre, au contraire, d’ailleurs, pourtant, or 

tout de męme, surtout pas 

akarat, kívánság je veux absolument, je refuse de, j'attache beaucoup, je tiens ŕ, 

d'importance ŕ, je voudrais bien que, j’aimerais, je souhaite, je 

serais content si, faites-moi le plaisir de, j'apprécierais que 

képesség, lehetőség on peut, je suis capable de, il a toutes les qualités pour, 

il est possible, c'est faisable 

szükségesség, kötelezettség vous devez, il faut absolument,  

il est indispensable, je me sens obligé 

ígéret c'est promis, je te / vous promets, je m'engage ŕ 

érdeklodés értékítélet, 

preferencia, érdeklodési kör 

iránt 

ça te / vous paraît, quelle est votre réaction ŕ cela?  

lequel vous voulez? qu'est-ce qui vous intéresse dans la vie? 

 

A továbbhaladás feltételei 
 

Hallott szöveg értése 

A tanuló legyen képes 

- kb. 100 szavas köznyelvi szövegből fontos információt kiszűrni;  

- kb. 100 szavas köznyelvi szövegben specifikus információt azonosítani;  

- kb. 100 szavas köznyelvi szövegben ismeretlen nyelvi elem jelentését a 

szövegösszefüggésből kikövetkeztetni;  

- kb. 150 szavas köznyelvi szöveg lényegét megérteni;  

- kb. 150 szavas köznyelvi szövegben lényeges információt a lényegtelentől 

elkülöníteni;  

- jórészt ismert nyelvi eszközöket használó beszélgetés vagy monologikus szöveg 

lényegét megérteni.  

 



Beszédkészség 

A tanuló legyen képes 

- köznyelven megfogalmazott kérdésekre összetettebb struktúrákba rendezett válaszokat 

adni;  

- egyszerű mondatokban közléseket megfogalmazni, kérdéseket feltenni, eseményeket 

elmesélni, érzelmeket kifejezni;  

- megértési, illetve kifejezési problémák esetén segítséget kérni;  

- beszélgetésben részt venni;  

- társalgásba bekapcsolódni.  

 

Olvasott szöveg értése 

A tanuló legyen képes 

- kb. 100 szavas köznyelvi szövegben fontos információt megtalálni;  

- kb. 100 szavas köznyelvi szövegben specifikus információt azonosítani;  

- kb. 100 szavas szövegből ismeretlen nyelvi elem jelentését a szövegösszefüggésből 

kikövetkeztetni;  

- kb. 150 szavas köznyelvi szöveg lényegét megérteni, azt felolvasni;  

- kb. 150 szavas köznyelvi szövegben lényeges információt a lényegtelentől 

elkülöníteni;  

- egyszerű történetet megérteni.  

 

Íráskészség 

A tanuló legyen képes 

- gondolatait egyszerű kifejezésekkel és mondatszerkezetekkel, a megfelelő nyelvi 

eszközök használatával logikus összefüggések alapján kb. 100 szavas szöveggé 

rendezni;  

- különböző szövegfajtákat (üzenet, üdvözlet, baráti levél) létrehozni;  

- különböző közlésformákat (elbeszélés, jellemzés) használni.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12. évfolyam 

 

Évi óraszám: 93 

 

TÉMAKÖR TARTALOM 

 

Személyes vonatkozások, 

család 

 

 

A tanuló személye, életrajza, életének fontos állomásai.  

Személyes tervek. 

Családi élet, családi kapcsolatok. 

A családi élet mindennapjai, otthoni teendők. 

Jókívánságok 

 

Ember és társadalom 

 

Emberek külső és belső jellemzése. 

Baráti kör. 

A tizenévesek világa: kapcsolat a kortársakkal, felnőttekkel. 

Női és férfi szerepek, ezek „rugalmas” kezelése (pl. férfi otthon 

gyerekgondozásin) ismerkedés, szerelem, (idősebb korban is!) 

házasság. 

Ünnepek, családi ünnepek. 

Öltözködés, divat. 

Hasonlóságok és különbségek az emberek között, tolerancia, pl. 

fogyatékkal élők hajléktalanok. 

Konfliktusok és kezelésük.  

Társadalmi szokások nálunk és a célországokban. 

 

 

Környezetünk 

 

Az otthon, a lakóhely és környéke (a lakószoba, a lakás, a ház 

bemutatása). 

A lakóhely nevezetességei, szolgáltatások, szórakozási 

lehetőségek. 

Növények és állatok a környezetünkben. 

Felelősségteljes kisállattartás; állatok örökbefogadása 

A veszélyeztetett állatok védelme 

Környezetvédelem a szűkebb környezetünkben. 

Időjárás, éghajlat. 

 

Az iskola 

 

Saját iskolájának bemutatása (sajátosságok, például. szakmai 

képzés, tagozat). 

Tantárgyak, órarend, érdeklődési kör, tanulmányi munka. 

Az ismeretszerzés különböző módjai. 

A nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe, fontossága. 

Az internet szerepe az iskolában, a tanulásban. 

Az iskolai élet tanuláson kívüli eseményei. 

Iskolai hagyományok. 

 

A munka világa 

 

Diákmunka, nyári munkavállalás. 

Foglalkozások és a szükséges kompetenciák. 

Pályaválasztás, továbbtanulás vagy munkába állás.  



Önéletrajz, állásinterjú. 

 

Életmód 

 

Napirend, időbeosztás. 

Az egészséges életmód (a helyes és a helytelen táplálkozás, a 

testmozgás szerepe az egészség megőrzésében, testápolás). 

Életünk és a stressz. 

Ételek, kedvenc ételek, sütés-főzés. 

Étkezés családban, iskolai menzán, éttermekben, gyorséttermekben. 

Gyakori betegségek, sérülések, baleset. 

Gyógykezelés (orvosnál). 

Életmód nálunk és a célországokban. 

Függőségek (dohányzás, alkohol, internet, drog stb.). 

 

Szabadidő, művelődés, 

szórakozás 

 

 

Szabadidős elfoglaltságok, hobbik. 

Színház, mozi, koncert, kiállítás stb. 

Sportolás, kedvenc sport, iskolai sport. 

Olvasás, rádió, tévé, számítógép, internet. 

Az infokommunikáció szerepe a mindennapokban. 

Kulturális és sportélet nálunk és a célországokban 

 

Utazás, turizmus 

 

A közlekedés eszközei, lehetőségei, a tömegközlekedés, a 

kerékpáros közlekedés. 

Nyaralás itthon, illetve külföldön. 

Utazási előkészületek, egy utazás megtervezése, 

megszervezése. 

Az egyéni és a társas utazás előnyei és hátrányai. 

Szálláslehetőségek (camping, ifjúsági szállás, szálloda, bérelt 

lakás vagy ház, lakáscsere stb.).  

Turisztikai célpontok. 

 

Tudomány és technika 

 

Népszerű tudományok, ismeretterjesztés. 

A technikai eszközök szerepe a mindennapi életben. 

Az internet szerepe a magánéletben, a tanulásban és a 

munkában. 

 

Gazdaság és pénzügyek 

 

Családi gazdálkodás. 

Zsebpénz. 

A pénz szerepe a mindennapokban. 

Vásárlás, szolgáltatások (például posta, bank). 

Fogyasztás, reklámok.  

 

 

 

Fogalomkörök A2 Fogalomkörök nyelvi kifejezése 

Létezés kifejezése  (ne pas) être, y a-t-il (encore)? il (n’)y a (pas / plus) 

se passer, se trouver, exister  

Cselekvések : plus-que parfait, 

subjonctif, függő beszéd; 

feltételes múlt 

il pleut, il fera beau, s'il neige nous allons sans les Alpes 

si tu voulais, tu pourrais, si j’avais su, je serais venu, 

fais venir un médecin, les vacances sont commencées, 



le travail terminé / n’ayant plus de travail, il rentre 

il écoute de la musique en travaillant, merci de m’avoir appelé, il 

a dit qu'il était malade, que Gauguin était né en Bretagne, que l'été 

prochain son ami viendrait le voir 

je lui dirai quand il sera arrivé 

Birtoklás kifejezése (ne pas) avoir, le chat de Yasmine, il (n’)est (pas) à moi 

c’est le mien 

Térbeli viszonyok:  Où ? là, à, dans, sous/sur, derrière/devant, tout droit, à gauche / à 

droite, au milieu, à côté, en face, pas loin, tout près, partout, 

autour de, d’un côté, de l’autre côté, le long de, au bord de, 

quelque part, au bout (de), au fond (de), au sommet (de),aux 

environs (de), n’importe où, vers, au nord, dans l'ouest, d’où? de 

l’école au-dessous de; au dessus de; par dessous; par-dessus 

Időbeli viszonyok 

 

A quelle heure? quand? aujourd’hui, demain, hier, mardi 

prochain, en mai, maintenant, avant / après, tôt, tard, le week-end, 

dernier, ce matin, cet après-midi, ce soir, en été, il y a, pendant, 

longtemps, à midi et demi, dans, à ce moment-là, depuis, en, 

seulement, quelquefois, toujours, d’habitude, une fois(par), 

autrefois, d’abord, puis, enfin, quand, avant / pendant que, en 

même temps que, jusqu'à ce que, il a dit qu'il était malade, que 

Gauguin était né en Bretagne, que l'été prochain son ami viendrait 

le voir : tantôt… tantôt, 

je lui dirai quand il sera arrivé 

Mennyiségi viszonyok  

 

combien? 1000, beaucoup / peu / assez (de), pas de, gramme, kilo, 

bouteille, paquet, tranche, plus, moins,  

une douzaine, environ, à peu près, il fera X degré 

Minőségi viszonyok 

 

quel âge ? avoir X ans, jeune, comment? grand / petit, joli, gros / 

mince, faible / fort, beau/ /laid, sale/propre, timide, gentil / 

antipathique, modeste / agressif, généreux / égoiste, blanc, facile / 

difficile, ennuyeux / intéressant, interdit, long, court, en bois / 

coton / lain / papier / plastique, en forme de, rond, rectangulaire, 

chaud / froid, cher / bon marché, vite, Marie est plus belle que son 

amie; Jean est moins gentil que Paul; Elle parle aussi bien 

l’anglais que l’allemand. ; il est rapide comme l’éclair de plus en 

plus; Plus…, plus… 

lentement,(très) bien / mal, mieux, bon / mauvais, meilleur, 

premier 

Esetviszonyok je le regarde, tu lui demandes, ne le regarde pas, écris-lui, je ne le 

lui ai pas dit, je pense à eux 

Modalitás  subjonctif, feltételes 

múlt, participe présent 

Ouvre, ferme, écoute, je voudrais, tu dois, il faut que tu boives 

beaucoup d'eau, si tu voulais, tu pourrais,  

si j’avais su, je serais venu, fais venir un médecin, les vacances 

sont commencées, 

le travail terminé / n’ayant plus de travail, il rentre 

il écoute de la musique en travaillant  

Szövegösszetartó eszközök –ok- 

és következmény kifejezése  

un, une, des; le, la, l’, les; du, de la, de; mon, ma, mes, ton..., 

son..., ce, cet, cette, ces; je, tu, il / elle, nous, vous, ils /elles; moi, 

toi, lui, elle, nous, vous, eux,elles; en, y, on, quelqu’un, quelque 

chose, qui, que, où, dont, celui, celle, ceux, celles, et, mais, donc, 

alors, non plus, quand même, car, comme, pour, puisque, si, ainsi, 



cependant, même si, en effet, malgré que,bien que: or,  

 

Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok 

 

dolgok, személyek 

megnevezése 
voilŕ,qui est-ce? qu’est-ce que c’est? comment est-il?  

ŕ quoi ça sert? ce (ne) sont (pas) mes amis / c'est mon chat, il (ne) 

sont (pas) sympas / il est noir, beau, mais cher, c'est quelque chose 

qui, c'est quelqu'un qui, 

ça sert ŕ, c'est quelque chose de, c'est quelqu'un de 

események leírása cet aprčs-midi, il y a une semaine, alors, moi, je lui dis, c'était, tu 

n'as jamais vu quelque chose de semblable  

információkérés, 

információadás 
oů est-il? il (n’)est (pas) lŕ, qu'est-ce que tu fais? je travaille,  

tu joues avec qui? je (ne) joue avec (pas) lui, quand est-ce  

qu’on va sortir? ce soir, pour aller ŕ? je voudrais savoir si, 

dis-moi / dites-moi comment? c’est simple, tu vas / vous allez 

igenlő vagy nemleges válasz oui / non, c’est ça / ce n’est pas ça, en effet, pas tout ŕ fait, pas du 

tout, aucun problčme, cela n'est pas possible, c'est entendu, je ne 

peux pas vous dire cela 

válasz elutasítása je ne peux pas accepter votre réponse, cette réponse ne me 

convient pas, je n'en ai pas la moindre idée  

tudás, nem tudás je (ne) sais (pas), je (ne) peux (pas) te / vous dire 

bizonyosság, bizonytalanság certainement, sűrement, sans (aucune) doute, ça me parait évident, 

peut-ętre, ça se peut, ça m'étonnerait, ce n'est pas si sűr que ça, je 

doute que cela soit vrai, rien ne le prouve 

ismerés, nem ismerés je vois, je n'y vois pas trop clair, je ne sais pas de quoi tu parles, je 

ne vois pas ce que vous voulez dire 

emlékezés, nem emlékezés je me rappelle, ça me fait penser 

 

A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok 

 

kérés je voudrais, s'il te / vous plaît 

tiltás, felszólítás il est interdit, défense de fumer, .ne pas déranger, 

(ne) fais / faites (pas), veuillez patienter s.v.p, pričre de ne pas 

faire du bruit, respectez les lieux 

segítségkérés és arra 

reagálás 

peux-tu / pourriez-vous m'aider, je suis ŕ toi / vous, je suis 

entierement a ta dispositiion 

javaslat és arra reagálás j’ai une idée, pouvez- vous, voulez-vous, que diriez-vous de, c’est 

une bonne idée, (mais...) avec plaisir, (mais...)  

kínálás és arra reagálás tu veux? prenez-en encore, je veux bien, non, merci,  

tu es/vous ętes gentil, mais je n’ai plus faim 

meghívás és arra reagálás tu viens? ça te dit? accepteriez-vous de? si nous faisions quelque 

chose ce soir? 

volontiers, malheureusement je ne peux pas, pourquoi pas 

reklamálás c'est scandaleux, inacceptable, c'est inadmimissible 

tanácskérés, tanácsadás tu devrais peut-ętre, ŕ ta / votre place, je  

segítség felajánlása és arra 

reagálás 
je peux t’ aider, puis-je vous ętre utile?puis-je faire qch pour 

vous? vous ętes vraiment aimable, merci monsieur 

ajánlat és arra reagálás je te propose de, veux-tu que je...merci, je suis tres touché 



 

Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok 

 

visszakérdezés, ismétléskérés c’est (bien) ça? peux-tu / pouvez-vous répéter 

nem értés je ne comprends pas, je n'ai pas bien compris 

betűzés kérése, betűzés comment ça s’écrit, s.v.p.? C comme Cécile 

felkérés lassabb, hangosabb 

beszédre 

parlez un peu plus lentement s.v.p.,  

un peu plus haut s.v.p. 

beszélési szándék jelzése, 

téma bevezetése, 

félbeszakítás 

écoute ça, figure-toi,selon moi, ŕ ce propos, j'ajouterais, si vous 

voulez mon avis, excusez-moi de vous interrompre 

megerosítés c'est celui qui? c'est tout? tu n'en veux vraiment pas?  

c'est bien ça? est-ce bien cela dont vous parlez?  

est-ce que j'ai bien compris? 

körülírás je ne sais pas exactement ça, mais c'est quelque chose 

példa megnevezése tiens / tenez, par exemple, pour vous donner un exemple, 

c'est le cas de 

témaváltás d'autre part, d'ailleurs, avez-vous vu? avez-vous entendu? si on 

parlait d'autres choses, j'aimerais que l'on discute sur 

 

A továbbhaladás feltételei 
 

Hallott szöveg értése 

A tanuló legyen képes 

- kb. 100 szavas köznyelvi szövegből fontos információt kiszűrni;  

- kb. 100 szavas köznyelvi szövegben specifikus információt azonosítani;  

- kb. 100 szavas köznyelvi szövegben ismeretlen nyelvi elem jelentését a 

szövegösszefüggésből kikövetkeztetni;  

- kb. 150 szavas köznyelvi szöveg lényegét megérteni;  

- kb. 150 szavas köznyelvi szövegben lényeges információt a lényegtelentől 

elkülöníteni;  

- jórészt ismert nyelvi eszközöket használó beszélgetés vagy monologikus szöveg 

lényegét megérteni.  

 

Beszédkészség 

A tanuló legyen képes 

- köznyelven megfogalmazott kérdésekre összetettebb struktúrákba rendezett válaszokat 

adni;  

- egyszerű mondatokban közléseket megfogalmazni, kérdéseket feltenni, eseményeket 

elmesélni, érzelmeket kifejezni;  

- megértési, illetve kifejezési problémák esetén segítséget kérni;  

- beszélgetésben részt venni;  

- társalgásba bekapcsolódni.  

 

Olvasott szöveg értése 

A tanuló legyen képes 

- kb. 100 szavas köznyelvi szövegben fontos információt megtalálni;  

- kb. 100 szavas köznyelvi szövegben specifikus információt azonosítani;  



- kb. 100 szavas szövegből ismeretlen nyelvi elem jelentését a szövegösszefüggésből 

kikövetkeztetni;  

- kb. 150 szavas köznyelvi szöveg lényegét megérteni, azt felolvasni;  

- kb. 150 szavas köznyelvi szövegben lényeges információt a lényegtelentől 

elkülöníteni;  

- egyszerű történetet megérteni.  

 

Íráskészség 

A tanuló legyen képes 

- gondolatait egyszerű kifejezésekkel és mondatszerkezetekkel, a megfelelő nyelvi 

eszközök használatával logikus összefüggések alapján kb. 100 szavas szöveggé 

rendezni;  

- különböző szövegfajtákat (üzenet, üdvözlet, baráti levél) létrehozni;  

- különböző közlésformákat (elbeszélés, jellemzés) használni.  

 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

A2 szintű nyelvtudás.  

A tanuló képes egyszerű hangzó szövegekből kiszűrni a lényeget és 

néhány konkrét információt. 

Részt tud venni nagyon rövid beszélgetésekben, képes feltenni és 

megválaszolni kérdéseket kiszámítható, mindennapi helyzetekben, képes 

gondolatokat és információt cserélni ismerős témákról. 

Képes ismerős témakörökben rövid összefüggő szóbeli megnyilatkozásra 

egyszerű, begyakorolt mondatszerkezetek, betanult fordulatok, alapvető 

szókincs segítségével.  

Megért ismerős témákról írt rövid szövegeket, megtalálja a szükséges 

információkat egyszerű szövegekben, különböző szövegtípusokban.  

Összefüggő mondatokat, rövid tényközlő szöveget ír hétköznapi, őt érintő 

témákról minta alapján. 

 



 


