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12. osztály 

Olasz nyelv 

 

(B2/C1-es szint) 

 

 

ELSŐ FÉLÉV 

A Progetto Italiano 3. számú tankönyvének alábbi egységei: 1-2. unitá, ennek nyelvtana 

illetve szókincse, valamint Tóth Zita: Olasz szóbeli gyakorlatok érettségizőknek és 

nyelvvizsgázóknak” tankönyv témakifejtési anyaga, dialógusai 

Nyelvtan:  

discorso diretto, discorso indiretto periodo ipotetico nel discorso indiretto gerundio semplice, 

gerundio composto,  

valamint az összetett mondatok gyakorlása emelt szintű érettségire felkészítő 

fogalmazásokban. 

Témakör:  

család, külső belső jellemzés 

ember és társadalom 

a munka világa 

tanulás, továbbtanulás 

szabadidő és utazás  

-- az emelt szintű érettségi követelményeinek megfelelően 

 

 

MÁSODIK FÉLÉV 

A Progetto Italiano 3. számú tankönyvének alábbi egységei: 3-4. unitá, ennek nyelvtana 

illetve szókincse, valamint Tóth Zita: Olasz szóbeli gyakorlatok érettségizőknek és 

nyelvvizsgázóknak” tankönyv témakifejtési anyaga, dialógusai. 

Nyelvtan: 

discorso diretto, discorso indiretto periodo ipotetico nel discorso indiretto gerundio semplice, 

gerundio composto és az infinito presente, infinito passato participio presente, participio 

passato parole alterate,  

valamint az összetett mondatok gyakorlása emelt szintű érettségire felkészítő 

fogalmazásokban 

Témakör:   

városi szolgáltatások 



 

 

önkéntesség 

társadalmi problémák, függőségek,  

öltözködés, divat,  

pénzügyek,  

technika és társadalom 

környezetvédelem  

-- az emelt szintű érettségi követelményeinek megfelelően. 

 

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.  


