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10. osztály 

Francia nyelv 

 

(B1-es, B2-es szint) 

 

 

ELSŐ FÉLÉV 

A Génération B1 című tankönyvének alábbi egységei: 1-4. unité, ennek nyelvtana illetve 

szókincse. 

Nyelvtan:  

conditionnel, la phrase exclamative, les pronoms relatifs „dont” et „où” , nominalisation, le 

conditionnel, passé, le plus-que-parfait, le futur antérieur, l’accord du participe passé, le 

superlatif, les pronoms interrogatifs, les doubles pronoms, l’hypothèse avec „si”, le futur dans 

le passé, les verbes: conclure, résoudre, battre, vivre, s’asseoir, convaincre, plaire, boire et rire 

Témakör:  

a média, az újság,  

felkiáltások, közbeszólások,  

háziállatok, vadállatok,  

környezetünk,  

a természetrajzi tájak,  

érzések,  

a munka világa,  

gyümölcsök, zöldségek,  

rovarok,  

országonkénti klisék 

 

 

MÁSODIK FÉLÉV 

A Génération B1 című tankönyvének alábbi egységei: 5-7. unité, ennek nyelvtana illetve 

szókincse. 

Nyelvtan: 

le subjonctif, le pronom „y”, le but, le passif, les verbes „fuir” et „haïr”, indicatif ou 

subjonctif?. la cause, la conséquence, les prépositions, les verbes „suffir” et valoir”, les 

pronoms relatifs composés, le discours indirect au passé, l’opposition et la concession, les 

verbes „acquérir” et „vêtir”, le participe présent et l’adjectif verbal, le gérondif, les rapports 

temporels, les verbes „croître” et „mouvoir” 



 

 

Témakör:   

szociális helyzet, külvárosok, intézmények, választások, igazságszolgáltatás, a művészetek, 

szépművészet, festészet, szobrászat, előadások, színház, zene, mozi, irodalom, könyv, próza 

és költészet 

 

A vizsga két részből áll: írásbeli és szóbeli részből. Az értékelés során mindkét vizsgarészt 

figyelembe vesszük: az írásbeli vizsgán 60, a szóbeli vizsgán pedig 40 pontot szerezhet a 

vizsgázó.  

Az értékelés ötfokozatú:  

0-59 pont – elégtelen (1) 

60-67 pont – elégséges (2) 

68-75 pont – közepes (3) 

76-84 pont – jó (4) 

85-100 pont – jeles (5)  

A vizsga anyaga a már kidolgozott helyi tanterv és a középszintű érettségi követelményeihez 

igazodik. Összeállításakor a Közös Európai Referenciakeret ajánlásait is figyelembe vettük. Az 

egyes évfolyamokon a különböző csoportokban különböző tankönyveket használunk, de a 

tankönyvek mindegyike az alábbi témakörökre, illetve nyelvtani anyagra épül.  

Mivel az idegen nyelvek esetében minden tanév anyaga a korábbi tanévek anyagára épül, az 

osztályozó vizsgán alapkövetelmény az előző tanévek anyagának az ismerete.  


