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9. nyelvi előkészítő osztály 

Francia nyelv 

 

(A2-es szint) 

 

 

ELSŐ FÉLÉV 

A Vite et Bien tankönyvének alábbi egységei: 1.-9. unité, ennek nyelvtana illetve szókincse.  

Nyelvtan:  

főnevek, melléknevek, személyes névmások, birtokos névmások, être, avoir, s’appeler jelen 

idejű alakjai, határozott névelők, kiejtés szabályai,  -er, -ir, -re végű szabályos igék jelen idejű 

ragozása, határozatlan névelők, alapvető melléknevek, rendhagyó igék jelen idejű ragozása, 

modális segédigék ragozása jelen időben (pouvoir, vouloir, devoir), prepozíciók,c’est, ce sont, 

passé composé (avoir) szabályos és rendhagyó igék esetén, felszólító mód, futur proche, a 

tagadás (ne…pas)  

Témakör:  

bemutatkozás, üdvözlés, alapvető kérdések megismerkedésnél,  

időpont megadása, a hét napjai, az évszakok, a hónapok, a dátum (születési),  

reggeli, ebéd vacsora, ételek, rendelés kávézóban,  

telefonálás,  

mindennapi tevékenységek,  

személyleírás (külső és belső),  

vakáció, hotelfoglalás,  

tájékozódás könyvtárban, bankban, pályaudvaron,  

család, házasság, háziállatok, gyermekvállalás,  

néhány betegség, néhány orvosság, gyógyulás,  

a testrészek, az arc,  

ruhák és kiegészítők,  

a ház, a lakás részei és a házimunkák,  

e-mail / levél írása 

 

MÁSODIK FÉLÉV 

A  Vite et Bien tankönyvének alábbi egységei: 9.-15., 17.-18., 20. unité, ennek nyelvtana 

illetve szókincse. 

Nyelvtan: 

passé composé (être-vel), imparfait, imparfait vagy passé composé?, nem szabályos 

melléknevek, helyhatározók, être en train de, a tárgy és annak helye, feltételes mód, részes 



 

 

esetű névmások és helyük a mondatban, a tagadás (plus, rien, personne), a futur simple, a 

feltétel (az első két „si” szabály), mutató névmások, az „en és „y” névmások, összehasonlítás 

Témakör:   

Franciaország térképe, régiói és néhány városa,  

a lakás berendezése,  

az „il faut” kifejezés,  

a város leírása, emlékművek, utcák, terek, közlekedés a városban,  

irodában: a munka,  

az iskola,  

az ízlés,  

sport, téli sportok, vízi sportok, csapatsportok,  

a barkácsolás, szabadidő eltöltése,  

az időjárás, az idő, a hőmérséklet,  

strandon, vakáción 

 

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.  


