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9. nyelvi előkészítő osztály 

Olasz nyelv 

 

(A2-es szint) 

 

 

ELSŐ FÉLÉV 

A Progetto Italiano 1. számú tankönyvének alábbi egységei: 0 - 4. unitá, ennek nyelvtana 

illetve szókincse. 

Nyelvtan:  

főnevek, melléknevek személyes névmások  

essere, avere, chiamarsi jelen idejű alakjai határozott névelők  

kiejtés szabályai  

-are, -ere, -ire végű szabályos igék jelen idejű ragozása  

határozatlan névelők  

-e-re végződő melléknevek  

rendhagyó igék jelen idejű ragozása  

modális segédigék ragozása jelen időben (potere, volere, dovere)  

prepozíciók (egyszerű- és összetett alakjai)  

részes eset (partitivo) c’é, ci sono. 

Témakör:  

bemutatkozás, üdvözlés alapvető kérdések megismerkedésnél  

tő- és sorszámnevek  

ismerkedés  

egy személy külső - és belső tulajdonságainak leírása 

Olaszország a térképen 

szabadidő  

meghívás elfogadása illetve visszautasítása  

cím megadása, elkérése lakhely, lakás  

a hét napjai, időpont megadása  

közlekedési eszközök  

telefonálás, levélírás  

bizonytalanság, kétség kifejezése  

megköszönni valamint erre reagálni  

hónapok, évszakok,  

e-mail / levél írása (baráti/hivatalos). 

 



 

 

MÁSODIK FÉLÉV 

A Progetto Italiano 1. számú tankönyvének alábbi egységei: 5 - 8. unitá, ennek nyelvtana 

illetve szókincse. 

Nyelvtan: 

birtokos névmások participio passato passato prossimo (rendhagyó és szabályos igék alakjai)  

módbeli segédigék a passato prossimóban futuro semplice, futuro composto és használatuk  

birtokos névmások (családtagoknál) quello, bello volerci, metterci -  imperfetto (rendhagyó 

és szabályos igék alakjai) imperfetto használata imperfetto és passato prossimo trapassato 

prossimo és használata pronomi diretti (nei tempi semplici e composti) pronome partitivo 

(ne) ce l’ho, ce n’é 

Témakör:   

időre vonatkozó kifejezések 

rendelés leadása étterem, bár, kávézó  

az olaszok kedvelt szabadidős tevékenységei, helyszínei  

ünnepek Olaszországban  

utazás  

időjárás előrejelzés  

a család és tagjai  

olasz ételek  

preferenciák kifejezése  

napi étkezések mi piace/mi piacciono -  hol étkeznek és mit esznek az olaszok 

vásárlás, élelmiszerek 

emlékek, szokások  

egyetértés-, egyet nem értés kifejezése  

a mozi nagyjai: színészek, rendezők 

 

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.  


