Francia nyelv (2. nyelv)
Osztályozó vizsga (különbözeti vizsga, javító vizsga) anyaga
AJTP , 8 osztályos és 4 osztályos képzés
Tankönyvek: Vida Enikő Allons-y 1., Allons-y 2. Lexika Kiadó

Követelmények a 9. évfolyamon

Témakör, lexika
Bemutatkozás
A család; külső és belső
tulajdonságok
Lakóhely, lakás
A városi közlekedés
Napirendünk, szokásos napi
tevékenységek
Tanulás, iskola, szabadidő

Nyelvtan

Szóbeli témakifejtés

Igeragozás kijelentő és
felszólító mód, jelen idő
-er, -re, -ir végű igék
visszaható igék
être, avoir
determinánsok:
-névelők
-ce, cet, cette, ces
-mon, ton, son
birtokos szerkezet
számok
névmások
-a személyes névmás
hangsúlyos, hangsúlytalan,
tárgyi, részes határozói és
visszaható alakjai,
-en és y határozói névmások,
-qui, que, où vonatkozó
névmások
A határozószó képzése

1. Présentation de la
famille
2. Notre maison, notre
ville
3. Mon emploi de temps
4. Le système scolaire
en France

Követelmények a 10. évfolyamon

Témakör, lexika
Családi ünnepek

Nyelvtan
Futur proche
Passé récent
Futur simple

Szóbeli témakifejtés
1. Les fêtes
2. La géographie de la

Földrajz, éghajlat, időjárás
Étkezések Franciaországban
Bevásárlás, üzletek
Nyaralás, előkészületek,
utazás
Betegségek, orvosi vizsgálat

Földrajzi nevek prepozíciói
Személytelen szerkezetek
Melléknevek fokozása
Kérdőszók
Passé composé avoir-ral
Passé composé être-vel
A participe passé
egyeztetése
A mutató névmás celui-ci
A névmások sorrendje
Imparfait
Rien, personne, plus, aucun
tagadószók

France
3. Les repas
4. Les préparatifs d’un
voyage

Követelmények a 11. évfolyamon
Témakör, lexika
Reletions familiales
Logement, ameublement
État d’âme, les sentiments
Les loisirs
Télévision, cinéma
La mode, les habitudes
vestimentaires
Sports, les compétitions
sportives

Nyelvtan
Birtokos névmások
Közelítő számnév
Kiemelő szerkezet
Feltételes mód jelen
Style indirect
Időegyeztetés
Plus-que-parfait
Összetett vonatkozó
névmások
Passziv szerkezet
Feltételes múlt

Szóbeli témakifejtés
1. Les changements de
la famille
2. La description d’un
appartement
3. Les émotions, la vie
sentimentale
4. Mes passe-temps
favoris
5. Les gens et les sports
amateurs et
professionnels

Követelmények a 12. évfolyamon
Témakör, lexika
La cuisine, les plats et les
spécialités

Nyelvtan

Műveltető szerkezet
Az okhatározás kifejezése
Avoir à szerkezet
Futur antérieur
Les préstations et les services Subjonctif présent
/poste, banque,
Subjonctif passé
Infinitif passé
télécommunication,
informatique/
Gérondif,
Participe présent
adjectif verbal
Les voyages, les vacances, la
circulation

Szóbeli témakifejtés
1. Présentation de la
cuisine hongroise
2. Le role de
l’informatique dans
notre vie
3. Présentation des
transports de la
Hongrie
4. Le monde du travail

La santé et les maladies, la
sécurité sociale
La scolarité, l’enseignement
supérieur
Le travail, la recherche d’un
emploi
Le commerce, les magasin, le
service d’après-vente

5. Qu’est-ce qui se
passe s ion tombe
malade?

