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FRANCIA2.IDEGEN NYELV 
 

(3+3+3+3 óra) 
 

 

 

Óraterv 

Tantárgy 9. évf. 10. évf. 11.évf. 12.évf. 

Francia 2. idegen nyelv 3 3 3 3 

 

 

Tankönyv: FRANCE-EURO-EXPRESS 1. 

                  FRANCE-EURO-EXPRESS 2. 

 

 

9–10. évfolyam 
 

 

Fejlesztési egység Hallott szöveg értése 

Előzetes tudás 

Az iskolán kívül, az iskoláztatás során és az első idegen nyelv tanulása 

közben szerzett tapasztalatok, ismeretek, készségek, motiváció. A tanuló 

már megért bizonyos célnyelvi fordulatokat, amelyek az anyanyelvében 

vagy első tanult idegen nyelvében is használatosak. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az eleinte nonverbális eszközökkel is támogatott célnyelvi óravezetés 

követése, a rövid, egyszerű tanári utasítások megértése; 
az ismerős témákhoz kapcsolódó egyszerű közlések és kérdések megértése;  
az egyszerű, konkrét, mindennapi helyzetekhez kapcsolódó közlésekből az 

alapvető fordulatok kiszűrése. 

A fejlesztés tartalma 

A rövid és egyszerű, az osztálytermi rutincselekvésekre, a közös munka megszervezésére vonatkozó 

tanári utasítások megértése. 
Egyszerű, konkrét mindennapi szükségletekre vonatkozó kifejezések megértése világos beszédben, 

az ismert témakörökhöz kapcsolódó, egyszerű szövegekben. 
Egyszerű instrukciók, útbaigazítások követése, egyszerű, személyes kérdések megértése világos 

beszéd esetén. 
A korosztálynak megfelelő, ismert témakörökhöz kapcsolódó, rövid, egyszerű autentikus szövegek 

bemutatásának aktív követése; a tanult nyelvi elemek felismerése; következtetés levonása a 

szövegfajtára, a témára és a lehetséges tartalomra vonatkozóan. 
A számok, árak, alapvető mennyiségek, az idő kifejezésének megértése. 
Alapvető stratégiák alkalmazása, például rövid hallott szövegben ismeretlen elemek jelentésének 

kikövetkeztetése; az ismert szavak, a beszédhelyzetre, a szereplőkre vonatkozó információk, a hallott 

szövegeket kísérő nonverbális elemek (például képek, képsorok, tárgyak, testbeszéd, hanglejtés) 

felhasználása a szöveg megértéséhez. 
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Fejlesztési egység Szóbeli interakció 

Előzetes tudás 
Az iskolán kívül, az iskoláztatás során és az első idegen nyelv tanulása 

közben szerzett tapasztalatok, ismeretek, készségek, motiváció. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A beszédszándék kifejezése egyszerű nyelvi eszközökkel, bővülő 

szókinccsel és nonverbális elemekkel támogatva; 
személyes adatokra vonatkozó kérdésfeltevés, és egyszerű nyelvi 

eszközökkel válaszadás a hozzá intézett kérdésekre; 
kommunikáció nagyon egyszerű, begyakorolt nyelvi panelekkel; 
törekvés a célnyelvi normához közelítő kiejtésre, intonációra és 

beszédtempóra. 

A fejlesztés tartalma 

Konkrét, egyszerű, mindennapos kifejezések megértése, ha a partner közvetlenül a tanulóhoz fordul, 

és világosan, lassan, ismétlésekkel beszél. 
A gondosan megfogalmazott, lassan elmondott, a tanulóhoz intézett kérdések és utasítások 

megértése, rövid, egyszerű útbaigazítások adása és követése. 
Részvétel egyszerű beszélgetésben szükség szerinti lassú ismétléssel, körülírással vagy módosítással. 
Egyszerű, az osztálytermi rutincselekvésekhez kapcsolódó kommunikáció. 
Beszédszándék kifejezése verbális és nonverbális eszközökkel (például bemutatkozás, bemutatás, 

valamint az üdvözlés és elköszönés alapvető formáinak használata, kérés, kínálás, érdeklődés mások 

hogyléte felől, reagálás hírekre). 
Egyszerű kérdések és állítások megfogalmazása, válaszadás, reagálás. 
Betanult beszédfordulatok alkalmazása, elemi információk kérésére és nyújtására például a tanulóról, 

beszélgetőpartneréről, lakóhelyről, a családtagok foglalkozásáról. 
A számok, árak, alapvető mennyiségek, idő kezelése. 
Érdeklődés árucikkek áráról, egyszerű vásárlási párbeszédek, néhány mondatos telefonbeszélgetések 

lebonyolítása. 
A beszélgetés strukturálásának néhány egyszerű eleme, például beszélgetés kezdeményezése, 

figyelemfelhívás. 
Egyszerű nyelvtani szerkezetek és mondatfajták betanult készletének szűk körű alkalmazása; szavak, 

illetve szócsoportok összekapcsolása nagyon alapvető lineáris kötőszavakkal. 
Nagyon rövid, különálló, többnyire előre betanult megnyilatkozások. 
Egyszerű jelenetek közös előadása. 
Magyarázat, segítség, ismétlés kérése metakommunikációs eszközökkel. 
Metakommunikációs és vizuális eszközök használata a mondanivaló támogatására. 
 

 

Fejlesztésiegység Összefüggő beszéd 

Előzetes tudás 
Az iskolán kívül, az iskoláztatás során és az első idegen nyelv tanulása 

közben szerzett tapasztalatok, ismeretek, készségek, motiváció. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési céljai 

Saját magához és közvetlen környezetéhez kötődő, ismert témákról 

egyszerű, begyakorolt fordulatokkal rövid megnyilatkozások; 
munkájának egyszerű nyelvi eszközökkel történő bemutatása;  
a célnyelvi normához közelítő kiejtés, intonáció és beszédtempó 

alkalmazása. 
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A fejlesztés tartalma 

Ismerős, személyes témák (saját maga, család, iskola, ismerős helyek, emberek és tárgyak) leírása 

szóban. 
Rövid, egyszerű szövegek felolvasása és emlékezetből történő elmondása. 
Történet elmesélése, élménybeszámoló, előre megírt szerep eljátszása egyszerű nyelvtani 

szerkezetekkel, mondatfajtákkal. 
Konkrét szituációkra vonatkozó, különálló szavakból és fordulatokból álló szókincs alkalmazása, 

ezek összekapcsolása az alapvető lineáris kötőszavakkal. 
A helyes kiejtés gyakorlása autentikus hangzóanyag segítségével. 
 

 

Fejlesztési egység Olvasott szöveg értése  

Előzetes tudás 

Az iskolán kívül, az iskoláztatás során és az első idegen nyelv tanulása 

közben szerzett tapasztalatok, ismeretek, készségek, motiváció.  
Különböző szövegfajták olvasásában való jártasság a tanuló anyanyelvén és 

az első idegen nyelven. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az ismert nevek, szavak és mondatok megértése egyszerű szövegekben; 
az egyszerű leírások, üzenetek, útleírások fő gondolatainak megértése az 

ismerős szavak, esetleg képek segítségével; 
a korosztálynak megfelelő témájú, egyszerű autentikus szöveg lényegének 

megértése, a szövegből néhány alapvető információ kiszűrése. 

A fejlesztés tartalma 

Egyszerű, mindennapi szövegekben (például feliratokon) az ismerős nevek, szavak és egyszerű 

fordulatok, a nemzetközi és a más nyelven tanult szavak felismerése. 
Egyszerű információkat tartalmazó, rövid leíró szövegek fő gondolatának megértése, például 

hirdetésekben, plakátokon vagy katalógusokban. 
Egyszerű, írott, képekkel támogatott instrukciók követése. 
Egyszerű üzenetek, például képeslapok szövegének megértése. 
Nyomtatványok, űrlapok személyes adatokra vonatkozó kérdéseinek megértése. 
Egyszerű, írásos útbaigazítások, útleírások követése. 
Az alapvető olvasási stratégiák alkalmazása, például az ismerős nevek, szavak és alapvető fordulatok 

összekapcsolása, szükség esetén a szöveg különböző részeinek újraolvasása, a szövegekhez 

kapcsolódó képek, képaláírások, címek, a vizuális információk felhasználása a szöveg megértéséhez. 

 
 

Fejlesztési egység Íráskészség 

Előzetes tudás 

Az iskolán kívül, az iskoláztatás során és az első idegen nyelv tanulása 

közben szerzett tapasztalatok, ismeretek, készségek, motiváció. Bizonyos 

írásbeli műfajok és jellegzetességeik ismerete. Az írást illetően esetleg már 

kialakult attitűdök. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Ismert témáról rövid, egyszerű mondatok írása; 
írásban személyes adatokra vonatkozó egyszerű kérdésekre válaszadás;  
minta alapján néhány közismert műfajban egyszerű és rövid, tényközlő 

szövegek írása őt érdeklő, ismert témákról. 
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A fejlesztés tartalma 

Szavak és rövid, jól olvasható szövegek másolása. 
Lista írása. 
Egyszerű fordulatok és mondatok írása a legegyszerűbb nyelvi szerkezetek használatával (például 

hol lakik, mit csinál a tanuló vagy mások). 
Adatok kérése és megadása írásban (például számok, dátumok, időpont, név, nemzetiség, cím, 

életkor); formanyomtatványok kitöltése. 
Rövid, egyszerű üdvözlő szöveg, üzenet írása. 
Személyes információt, tényt, tetszést vagy nem tetszést kifejező rövid üzenet, komment írása 

(például internetes fórumon, blogban). 
Egyszerű levél, e-mail írása a legfontosabb formai elemek betartásával (például címzés, a 

kommunikáció tárgyának megjelölése, a címzett megszólítása, búcsúzás). 
Kreatív, önkifejező műfajokkal való kísérletezés (például listavers, rapszöveg, rigmus, dalszöveg, 

rövid jelenet) írása, illetve átírása. 
Egyszerű írásos minták követése, aktuális, konkrét és egyszerű tartalmakkal való megtöltése. 
Kész szövegekből hasznos fordulatok kiemelése, alkalmazása. 
A mondanivaló közvetítése egyéb vizuális eszközökkel (például nyilazás, kiemelés, központozás, 

internetes/SMS rövidítés, emotikon, rajz, ábra, térkép, kép). 
 

.  
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9. évfolyam 
 

Heti óraszám: 3 

Éves óraszám: 102 

Témakörök 
 

Személyes vonatkozások, család  

 
A tanuló személye,  
Családi élet, tágabb családi kapcsolatok. 
A családi élet mindennapjai, otthoni teendők. 
Ismerkedés, bemutatkozás Idős családtagok, családi múlt 

6 óra 

Ember és társadalom  

 
Emberek külső és belső jellemzése. 
Baráti kör. 
A tizenévesek világa: kapcsolat a kortársakkal, felnőttekkel. 
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. 
  

 

13 óra 
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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. 
  

 

12 óra 

A munka világa 

 
Foglalkozások  
Pályaválasztás, továbbtanulás vagy munkába állás.  
  

10 óra 

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 
  

14 óra 

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. 
  

 

12 óra 

Utazás, turizmus 

 
A közlekedés eszközei, lehetőségei, a tömegközlekedés. 
Nyaralás itthon, illetve külföldön. 
Turisztikai célpontok. 
Nemzetiségek, országok, nyelvek 
  

 

10 óra 

Tudomány és technika 

 
A technikai eszközök szerepe a mindennapi életben. 
Az internet szerepe a magánéletben, a tanulásban és a munkában. 
  

8 óra 
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Zsebpénz. 
 
A pénz szerepe a mindennapokban. 
Vásárlás, szolgáltatások (például posta, bank). 
  

 

8 óra 

Ismétlés 6 óra 

Számonkérés 3 óra 
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10. évfolyam 
 

Heti óraszám: 3 

Éves óraszám: 102 

Témakörök 
 

Személyes vonatkozások, család  

 
A tanuló személye, életrajza, életének fontos állomásai.  
Személyes tervek. 
Családi élet, családi kapcsolatok. családfa 
A családi élet mindennapjai, otthoni teendők.  
Napirend 
  

 

10 óra 

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. 
  

 

10 óra 

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. 
  

10 óra 

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  
  

10 óra 
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A munka világa 

 
Foglalkozások és a szükséges kompetenciák. 
Pályaválasztás, továbbtanulás vagy munkába állás.  
Önéletrajz. 
  

 

8 óra 

 
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. 
  

 

10 óra 

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. 
  

 

11 óra 

Utazás, turizmus 

 
A közlekedés eszközei, lehetőségei, a tömegközlekedés, a kerékpáros közlekedés. 
Nyaralás itthon, illetve külföldön. 
Utazási előkészületek, egy utazás megtervezése, megszervezése. 
Turisztikai célpontok. 
  

 

9 óra 

Tudomány és technika 

 
9 óra 
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Népszerű tudományok, ismeretterjesztés. 
A technikai eszközök szerepe a mindennapi életben. 
Az internet szerepe a magánéletben, a tanulásban és a munkában. 
  

 

Gazdaság és pénzügyek 

 
Zsebpénz. 
A pénz szerepe a mindennapokban. 
Vásárlás, szolgáltatások (például posta, bank). 
Fogyasztás, reklámok.  
  

8 óra 

Ismétlés 4 óra 

Számonkérés 3 óra 
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9. évfolyam 

Fogalomkörök 
 

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 neme 

 

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

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

10. évfolyam 

Fogalomkörök 
 

Fogalomkörök 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 
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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 

 

 

11–12. évfolyam 
 

 

Fejlesztési egység Hallott szöveg értése 

Előzetes tudás 
A1, azaz a tanuló már megért ismerős szavakat és alapvető fordulatokat, 

amelyek a személyére, családjára vagy a közvetlen környezetében előforduló 

konkrét dolgokra vonatkoznak. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az ismert szavak, a leggyakoribb fordulatok megértése, ha közvetlen, 

személyes dolgokról van szó; 
a rövid, világos, egyszerű megnyilatkozások, szóbeli közlések lényegének 

megértése; 
néhány, a megértést segítő alapvető stratégia egyre önállóbb alkalmazása.  

A fejlesztés tartalma 

Az ismert nyelvi elemekre támaszkodó, szükség szerint nonverbális elemekkel támogatott célnyelvi 

óravezetés folyamatos követése (például osztálytermi rutincselekvések, a közös munka 

megszervezése, eszközhasználat) és a tanári utasítások megértése. 
A legfontosabb témákkal kapcsolatos fordulatok és kifejezések megértése (például alapvető 

személyes és családi adatok, vásárlás, közvetlen környezet, foglalkozás). 
A lényeges információ megértése és kiszűrése kiszámítható, hétköznapi témákról szóló rövid 

hangfelvételekből, ha a megszólalók lassan és világosan beszélnek. 
Az egyszerű, begyakorolt beszélgetésekbe való bekapcsolódáshoz szükséges alapvető információk 

megértése. 
Lassú és világos, köznapi beszélgetés témájának megértése. 
Ismerős témákról folyó, világos, köznyelvi beszéd megértése, szükség esetén visszakérdezés 
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segítségével. 
Egyszerű útbaigazítás megértése például gyalogos közlekedés vagy tömegközlekedés használata 

esetén. 
Telefonbeszélgetésben az alapvető információk megértése (hívás tárgya, kit kell keresni stb.). 
A tényközlő televíziós és rádiós hírműsorok témaváltásainak követése, a tartalom lényegének 

megértése. 
Különböző beszélők egyre nagyobb biztonsággal való megértése, amennyiben azok a célnyelvi 

normának megfelelő kiejtéssel, a tanuló nyelvi szintjéhez igazított tempóban, szükség esetén 

szüneteket tartva és a lényegi információkat megismételve beszélnek. 
Alapvető stratégiák használata, például azismeretlen szavak jelentésének kikövetkeztetése a 

szövegösszefüggésből, a nemzetközi vagy más nyelven tanult szavak felhasználása a hangzó szöveg 

megértéséhez, a várható vagy a megjósolható információk keresése. 
A vizuális elemek (képek, gesztusok, mimika, testbeszéd) felhasználása a szövegértés támogatására. 
 

 

Fejlesztési egység Szóbeli interakció 

Előzetes tudás 
A1 nyelvi szint, azaz egyszerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt 

beszédfordulatokkal folytatott kommunikáció. Személyes adatokra 

vonatkozó kérdések és válaszok. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Kommunikáció egyszerű és közvetlen információcserét igénylő feladatokban 

számára ismert témákról egyszerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt 

beszédfordulatokkal; 
részvétel rövid beszélgetésekben; 
kérdésfeltevés és válaszadás kiszámítható, mindennapi helyzetekben; 
gondolatok és információk cserélje ismerős témákról; 
egyre több kompenzációs stratégia tudatos alkalmazása, hogy megértesse 

magát, illetve megértse beszédpartnerét;  
törekvés a célnyelvi normához közelítő kiejtésre, intonációra és 

beszédtempóra. 

A fejlesztés tartalma 

Kapcsolatok létesítése: üdvözlés, elköszönés, bemutatkozás, mások bemutatása. 
Beszélgetés kezdeményezése, fenntartása és befejezése egyszerű módon. 
A mindennapi élet gyakran előforduló feladatainak megoldása (például utazás, útbaigazítás, szállás, 

étkezés, vásárlás, bank). 
Mindennapos gyakorlati kérdések megvitatása (például barátok meghívása, programok szervezése, 

megvitatása), egyszerű, mindennapi információk megszerzése és továbbadása. 
Érzések egyszerű kifejezése, köszönetnyilvánítás, egyszerű tanácsok kérése és adása. 
Vélemény egyszerű kifejezése (tetszés és nemtetszés, érdeklődés mások véleménye iránt, egyetértés 

és egyet nem értés) 
Az alapvető kommunikációs szükségletekhez, egyszerű, begyakorolt tranzakciók lebonyolításához 

elegendő szókincs és néhány egyszerű szerkezet helyes használata. 
A leggyakrabban előforduló kötőszavak alkalmazása szócsoportok és egyszerű mondatok 

összekapcsolására. 
A célnyelv tudatos használata a tanórai tevékenységek során a tanárral és a társakkal.  
Lehetőség esetén kapcsolatfelvétel, rövid társalgásban való részvétel célnyelvi beszélőkkel. 
Rákérdezés a meg nem értett kulcsszavakra vagy fordulatokra, ismétlés kérése megértés hiányában. 
Metakommunikációs és vizuális eszközök használata a mondanivaló támogatására. 
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Fejlesztési egység Összefüggő beszéd 

Előzetes tudás 
A1, azaz a tanuló bemutatja magát és környezetét egyszerű fordulatokkal és 

mondatokkal. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Rövid, összefüggő beszéd egyre bővülő szókinccsel, egyszerű 

beszédfordulatokkal magáról és közvetlen környezetéről;  
megértetés a szintnek megfelelő témakörökben; 
a célnyelvi normához közelítő kiejtés, intonáció és beszédtempó alkalmazása. 

 

A fejlesztés tartalma 

Egyre bővülő szókinccsel, egyszerű nyelvi elemekkel megfogalmazott szöveg elmondása ismert 

témákról, felkészülés után. 
Történetmesélés, élménybeszámoló egyszerű nyelvtani szerkezetekkel, mondatfajtákkal. 
A mindennapi környezet (emberek, helyek, család, iskola, állatok), továbbá tervek, szokások, napirend 

és személyes tapasztalatok bemutatása.  
Egyszerű állítások, összehasonlítások, magyarázatok, indoklások megfogalmazása. 
Csoportos előadás vagy prezentáció jegyzetek alapján. 
Önálló vagy csoportban létrehozott alkotás rövid bemutatása és értékelése (például közös plakát). 
Az összefüggő beszéd létrehozásakor a begyakorolt nyelvi eszközök használata, ismerős helyzetekben 

ezek egyszerű átrendezése, kibővítése. 
A helyes kiejtés gyakorlása autentikus hangzóanyag segítségével. 
 

 

 

Fejlesztési egység 
Olvasott szöveg értése  

Előzetes tudás 

A1, azaz a tanuló megérti egyszerű leírások, üzenetek, útleírások fő 

gondolatait, alapvető információkat keres nagyon egyszerű szövegekben. 

Tudja, hogy a szövegek címe, megformálása, a hozzá tartozó képek 

segítenek a szöveg megértésében. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési céljai 

Az adott helyzetben fontos konkrét információk megtalálása egyszerű, 

ismerős témákról írt autentikus szövegekben;  
egyszerű instrukciók megértése, a fontos információk kiszűrése egyszerű 

magánlevelekből, e-mailekből és rövid eseményeket tartalmazó 

szövegekből. 

A fejlesztés tartalma 

Konkrét információk megértése rövid, egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazott, mindennapi 

szövegekben (például hirdetések, prospektusok, étlap, menetrend). 
Lényeges információk megtalálása egyszerű, ismerős témákkal kapcsolatos magánlevelekben, e-

mailekben, brosúrákban és rövid, eseményeket tartalmazó újságcikkekben. 
A közhasználatú táblák és feliratok megértése utcán, nyilvános helyeken és iskolában. 
A mindennapi életben előforduló egyszerű használati utasítások, instrukciók megértése. 
Közismert témákhoz kapcsolódó konkrét információk keresése honlapokon. 
Egyszerű, rövid történetek, mesék, versek és egyszerűsített célnyelvi irodalmi művek olvasása. 
Alapvető szövegértési stratégiák használata, például a nemzetközi és a más nyelven tanult szavak, a 

várható vagy megjósolható információk keresése, továbbá a logikai, illetve időrendi kapcsolatokra utaló 

szavak felismerése. 
Az autentikus szövegek jellegéből fakadó ismeretlen fordulatok kezelése a szövegben. 
. 
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Fejlesztési egység Íráskészség 

Előzetes tudás 
A1, azaz a tanuló minta alapján néhány közismert műfajban nagyon egyszerű és 

rövid, tényközlő szövegeket ír őt érdeklő, ismert témákról. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Összefüggő mondatokat írása a közvetlen környezetével kapcsolatos témákról; 
az írás kommunikációs eszközeként történő használata egyszerű interakciókban; 
ismerős témákhoz kapcsolódó gondolatok egyszerű kötőszavakkal 

összekapcsolt mondatsorokban, írásban történő kifejezése; 
minta alapján néhány műfajban egyszerű és rövid, tényközlő szövegek írása őt 

érdeklő, ismert témákról. 

A fejlesztés tartalma 

Szavak és rövid, jól olvasható szövegek másolása és diktálás utáni leírása. 
Egyszerű, rövid szövegből vázlat készítése. 
Egyszerű szerkezetű, összefüggő mondatok írása a tanuló közvetlen környezetével kapcsolatos 

témákról, különböző szövegtípusok létrehozása (például leírás, élménybeszámoló, párbeszéd). 
Egyszerű írásos minták követése; aktuális, konkrét és egyszerű tartalmakkal való megtöltésük. 
Formanyomtatvány kitöltése a tanuló és mások alapvető személyes adataival. 
Az írás egyszerű tagolása: rövid bevezetés és lezárás. 
Közvetlen szükségletekhez kapcsolódó témákról rövid, egyszerű feljegyzés, üzenet készítése állandósult 

kifejezések használatával. 
Személyes információt, tényt, véleményt kifejező rövid üzenet, komment írása (például internetes 

fórumon, blogban). 
Egyszerű levél, e-mail írása (például köszönetnyilvánítás, elnézéskérés, információközlés, vagy 

programegyeztetés) a legalapvetőbb szerkezeti és stílusjegyek követésével (például megszólítás, 

elköszönés). 
Rövid, egyszerű önéletrajz írása. 
Kreatív, önkifejező műfajokkal való kísérletezés (például vers, rap, rigmus, dalszöveg, rövid jelenet 

írása, illetve átírása). 
Kész szövegekből hasznos fordulatok kiemelése és saját írásában való alkalmazása. 
A mondanivaló közvetítése egyéb vizuális eszközökkel (például nyilazás, kiemelés, központozás, 

internetes/SMS rövidítés, emotikon, rajz, ábra, térkép, kép). 
 

 

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. 
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11. évfolyam 
Heti óraszám: 3 

Éves óraszám: 102 

Témakörök 
 

 

Személyes vonatkozások, család  
A tanuló személye, életrajza, életének fontos állomásai.  
Személyes tervek. 
Családi élet, családi kapcsolatok. 
A családi élet mindennapjai, otthoni teendők. 
Jókívánságok 
  

 

8 óra 

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. 
  

 

9 óra 

Környezetünk 

 
Az otthon, a lakóhely és környéke  
A lakóhely nevezetességei, szolgáltatások, szórakozási lehetőségek. 
Növények és állatok a környezetünkben.Környezetvédelem a szűkebb környezetünkben. 
Időjárás, éghajlat. 
  

 

8 óra 

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. 
  

 

11 óra 
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A munka világa 

 
Foglalkozások és a szükséges kompetenciák. 
Pályaválasztás, továbbtanulás vagy munkába állás. 
Önéletrajz. 
  

 

6 óra 

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. 
  

 

11 óra 

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 
  

 

13 óra 

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. 
  

 

10 óra 

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. 
  

 

10 óra 
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Gazdaság és pénzügyek. 

 

 
Zsebpénz. 
A pénz szerepe a mindennapokban. 
Vásárlás, szolgáltatások (például posta, bank). 
Fogyasztás, reklámok. 
  

 

9 óra 

Ismétlés 4 óra 

Számonkérés 3 óra 
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12. évfolyam 
Heti óraszám: 3 

Éves óraszám: 84 

Témakörök 
 

 

Személyes vonatkozások, család  

 
A tanuló személye, életrajza, életének fontos állomásai.  
Személyes tervek. 
Családi élet, családi kapcsolatok. 
A családi élet mindennapjai, otthoni teendők. 
Jókívánságok 
  

 

 

7 óra 

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. 
  

 

8 óra 

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. 
  

 

8 óra 
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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. 
  

 

6 óra 

A munka világa 

 
Diákmunka, nyári munkavállalás. 
Foglalkozások és a szükséges kompetenciák. 
Pályaválasztás, továbbtanulás vagy munkába állás.  
Önéletrajz, állásinterjú. 
  

6 óra 

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.). 
  

 

9 óra 

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. 
  

 

9 óra 
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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. 
  

9 óra 

Tudomány és technika 

 
Népszerű tudományok, ismeretterjesztés. 
A technikai eszközök szerepe a mindennapi életben. 
Az internet szerepe a magánéletben, a tanulásban és a munkában. 
  

 

7óra 

Gazdaság és pénzügyek 

 
Családi gazdálkodás. 
Zsebpénz. 
A pénz szerepe a mindennapokban. 
Vásárlás, szolgáltatások (például posta, bank). 
Fogyasztás, reklámok.  
  

 

8 óra 

Ismétlés 4 óra 

Számonkérés 3 óra 
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11. évfolyam 

Fogalomkörök 
 

 

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, 

mêmecelui, 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 
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12. évfolyam 

Fogalomkörök 
 

 

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 : 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, 

 


