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     SPANYOL NYELV 
 

TÉMAKÖRÖK, FOGALOMKÖRÖK 

 
A 9–12. évfolyamokra ajánlott témakörök és fogalomkörök egyes elemei újra és újra megjelenhetnek, 

lehetőséget adva arra, hogy a korábban megszerzett ismeretek újabb nézőpontból kerüljenek 

feldolgozásra, és így bővüljenek, mélyüljenek.  

 

A tanévekre bontott javaslatot elsősorban a kerettantervi ajánlások és a Colores-Spanyol nyelvkönyv 

sorozat alapján állítottuk össze úgy, hogy minden kerettantervben javasolt témakör tárgyalásra kerül. 

Figyelembe vettük azt az igényt is, hogy számos esetben a tanulók a 2. idegen nyelvből érettségit 

kívánnak tenni. Ezért a téma- és fogalomköröknél B1 szintű tananyagot állítottunk össze. Ettől a tanár 

a csoport igényeihez igazodva felfelé természetesen eltérhet. 

 

Témakörök - 9. évfolyam.  

 

Személyes vonatkozások, család  

A tanuló személye,  

Családi élet, tágabb családi kapcsolatok. 

A családi élet mindennapjai, otthoni teendők. 

Ismerkedés, bemutatkozás 

Idős családtagok, családi múlt 

 Kapcsolódási pontok 

 Technika, életvitel és gyakorlat: család és háztartás.  

 Etika: önismeret, családi élet. 

Ember és társadalom  

Emberek külső és belső jellemzése. 

Baráti kör. 

A tizenévesek világa: kapcsolat a kortársakkal, felnőttekkel. 

Ünnepek, családi ünnepek. Testvér születése. 

Öltözködés, divat. 

Hasonlóságok és különbségek az emberek között, tolerancia, pl. fogyatékkal élők. 

Konfliktusok és kezelésük.  

Társadalmi szokások nálunk és a célországokban. 

 Kapcsolódási pontok 

 Etika: társas kapcsolatok (családi, baráti, egyéb). 

Az iskola 

Saját iskolájának bemutatása (sajátosságok,  

Tantárgyak, érdeklődési kör, tanulmányi munka. 

Az ismeretszerzés különböző módjai. 

A nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe, fontossága.. 

Az iskolai élet tanuláson kívüli eseményei. 

 Kapcsolódási pontok 

 Történelem, társadalmi, és állampolgári ismeretek: a tanulás technikái. 

A munka világa 

Foglalkozások  

Pályaválasztás, továbbtanulás vagy munkába állás.  

 Kapcsolódási pontok 

 Technika, életvitel és gyakorlat: pályaorientáció és munka 

Életmód 

Napirend, időbeosztás. 

Az egészséges életmód (a helyes és a helytelen táplálkozás, a testmozgás szerepe az egészség 
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megőrzésében. 

Ételek, kedvenc ételek, sütés-főzés. 

Étkezés családban, iskolai menzán, éttermekben, gyorséttermekben. 

Életmód nálunk és a célországokban. 

Étkezési szokások nálunk és a célországban 

 Kapcsolódási pontok 

 Testnevelés és sport: a rendszeres testedzés hatása. 

Szabadidő, művelődés, szórakozás 

Szabadidős elfoglaltságok, hobbik. Gyűjtemények (mint hobbyfajta) 

Újságok, folyóiratok 

Színház, mozi, koncert, kiállítás stb. 

Sportolás, kedvenc sport, iskolai sport. 

Olvasás, rádió, tévé, számítógép, internet. 

 Kapcsolódási pontok 

 Földrajz: más népek kultúrái. 

 Testnevelés és sport, példaképek szerepe, sportágak jellemzői. 

 Ének-zene: különböző- zenei műfajok. 

 Dráma és tánc: a szituáció alapelemei, beszédre késztetés, befogadás. 

Utazás, turizmus 

A közlekedés eszközei, lehetőségei, a tömegközlekedés. 

Nyaralás itthon, illetve külföldön. 

Turisztikai célpontok. 

Nemzetiségek, országok, nyelvek 

 Kapcsolódási pontok 

 Technika, életvitel és gyakorlat: közlekedési ismeretek. 

 Földrajz: Franciaország; az EU. 

Tudomány és technika 

A technikai eszközök szerepe a mindennapi életben. 

Az internet szerepe a magánéletben, a tanulásban és a munkában. 

 Kapcsolódási pontok. 

 Informatika: számítógépen keresztül való kapcsolattartás, információ keresése. 

Zsebpénz. 

A pénz szerepe a mindennapokban. 

Vásárlás, szolgáltatások (például posta, bank). 

 Kapcsolódási pontok 

 Technika, életvitel és gyakorlat: család és háztartás, tudatos vásárlás, pénz 

beosztása. 
 

 

 Témakörök - 10. évfolyam  
 

Személyes vonatkozások, család  

A tanuló személye, életrajza, életének fontos állomásai.  

Személyes tervek. 

Családi élet, családi kapcsolatok. családfa 

A családi élet mindennapjai, otthoni teendők.  

Napirend 

 Kapcsolódási pontok 

 Technika, életvitel és gyakorlat: család és háztartás.  

 Etika: önismeret, gyermekkor, ifjúság, felnőttkor, öregkor, családi élet 

 Történelem: élet, családi élet egykor és most. 

Ember és társadalom  
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Emberek külső és belső jellemzése. 

Baráti kör. 

A tizenévesek világa: kapcsolat a kortársakkal, felnőttekkel. 

Női és férfi szerepek, ismerkedés, együtt járás, házasság.  

Ünnepek, családi ünnepek. 

Öltözködés, divat. 

Hasonlóságok és különbségek az emberek között, tolerancia, pl. fogyatékkal élők. 

Konfliktusok és kezelésük.  

Társadalmi szokások nálunk és a célországokban. 

 Kapcsolódási pontok 

 Etika: társas kapcsolatok, előítélet, tolerancia, bizalom, együttérzés 

Környezetünk 

Az otthon, a lakóhely és környéke (a lakószoba, a lakás, a ház bemutatása). 

A lakóhely nevezetességei, szolgáltatások, szórakozási lehetőségek. 

Növények és állatok a környezetünkben. 

Környezetvédelem a szűkebb környezetünkben. 

Időjárás, éghajlat. 

 Kapcsolódási pontok 

 Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek; hon- és népismeret: lakóhely és 

környék hagyományai, az én falum, az én városom. 

 Földrajz: településtípusok,a környezet ismerete, közlekedés; az időjárás tényezői 

 Technika, életvitel: közlekedési ismeretek 

Az iskola 

Saját iskolájának bemutatása (sajátosságok, például. szakmai képzés, tagozat). 

Tantárgyak, órarend, érdeklődési kör, tanulmányi munka. 

Az ismeretszerzés különböző módjai. 

A nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe, fontossága. 

Az internet szerepe az iskolában, a tanulásban. 

Az iskolai élet tanuláson kívüli eseményei. 

A francia iskolarendszer  

 Kapcsolódási pontok 

 Történelem, társadalmi, és állampolgári ismeretek, a tanulás technikái, a francia 

iskolarendszer, órarend stb. 

A munka világa 

Foglalkozások és a szükséges kompetenciák. 

Pályaválasztás, továbbtanulás vagy munkába állás.  

Önéletrajz. 

 Kapcsolódási pontok 

 Technika, életvitel és gyakorlat: pályaorientáció és munka; önéletrajz. 

Életmód 

Napirend, időbeosztás. 

Az egészséges életmód (a helyes és a helytelen táplálkozás, a testmozgás szerepe az egészség 

megőrzésében, testápolás). 

balesetek 

Ételek, kedvenc ételek, sütés-főzés. 

Étkezés családban, iskolai menzán, éttermekben, gyorséttermekben. 

 Kapcsolódási pontok 

 Technika, életvitel és gyakorlat: egészség, egészséges ételek, balesetek megelőzése. 

 Biológia-egészségtan: testrészek, egészséges életmód; személyre szabott étrend 

kialakítása. 

 Testnevelés és sport: a rendszeres testedzés hatása. 

Szabadidő, művelődés, szórakozás 
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Szabadidős elfoglaltságok, hobbik. 

Színház, mozi, koncert, kiállítás stb. 

művészetek 

Sportolás, kedvenc sport, iskolai sport. 

Olvasás, rádió, tévé, számítógép, internet. 

Az infokommunikáció szerepe a mindennapokban. 

Kulturális és sportélet nálunk és a célországokban. 

 Kapcsolódási pontok 

 Földrajz: más népek kultúrái. 

 Informatika: számítógépen keresztül való kapcsolattartás, információ keresése 

 Testnevelés és sport: példaképek szerepe, sportágak jellemzői. 

 Ének-zene :néhány zenei műfaj. 

 Dráma és tánc: a szituáció alapelemei, beszédre késztetés, befogadás, értelmezés 

Utazás, turizmus 

A közlekedés eszközei, lehetőségei, a tömegközlekedés, a kerékpáros közlekedés. 

Nyaralás itthon, illetve külföldön. 

Utazási előkészületek, egy utazás megtervezése, megszervezése. 

Turisztikai célpontok. 

 Kapcsolódási pontok 

 Technika, életvitel és gyakorlat: közlekedési ismeretek, közlekedésbiztonság. 

 Földrajz: nyelvek, Franciaország, EU. 

Tudomány és technika 

Népszerű tudományok, ismeretterjesztés. 

A technikai eszközök szerepe a mindennapi életben. 

Az internet szerepe a magánéletben, a tanulásban és a munkában. 

 Kapcsolódási pontok 

 Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek; 

  fizika: tudománytörténeti jelentőségű felfedezések, találmányok (Newton). 

 Informatika: számítógépen keresztül való kapcsolattartás, információ keresése. 

Gazdaság és pénzügyek 

Zsebpénz. 

A pénz szerepe a mindennapokban. 

Vásárlás, szolgáltatások (például posta, bank). 

Fogyasztás, reklámok.  

 Kapcsolódási pontok 

 Technika, életvitel és gyakorlat: család és háztartás, tudatos vásárlás. 

 

 

Fogalomkörök - 9. évfolyam  

 

Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezése 

Létezés kifejezése  ser, estar, llamarse, los géneros, las preposiciones en, de, el 

orden del sujeto y del adjetivo, el número y género de los 

adjetivos y sujetos, los pronombres personales, el orden de las 

palabras 

  

Cselekvések –  jelen idő, az1, 2 3. 

csoportba tartozó igék ragozása 

jelenben; rendhagyó igék,  

közeljövő 

verbos en terminación ar, er ir, estar, ir a + főnévi igenév, ser 

o estar? 
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Birtoklás kifejezése: a rendhagyó 

tener ige ragozása, hangsúlytalan 

birtokos névmások 

tengo,tienes, tenemos mi padre, sus nietos 

Térbeli viszonyok:  dónde?, a dónde?, de dónde?,hasta dónde? por dónde? , 

encima de, dabajo de, delante de, detrás de, a la izquierda, a 

la derecha de, cerca de, lejos de,  en frente de, al lado de, 

junto a, en el centro de, en las afueras de, pronombres 

demostrativos 

Időbeli viszonyok: időpont, nap, 

hónap, év, dátum kifejezése, ill. 

egyéb időhatározó szók 

 

A qué hora?, qué hora es? qué día es hoy?cuándo?, desde 

cuándo?hoy, manana, ayer, ahora, después, esta noche, este 

verano, mucho tiempo, en fin, cuando, este momento, 

inmediatamente, este ano, en este momento, cualquier hora, 

tarde, temprano, entonces, a mediodía, a medianoche, el 

lunes, los lunes, cada lunes, el fin de semana, los fines de 

semana 

Mennyiségi viszonyok – a főnév / 

melléknév többes száma  

 

los números de 0-100, cuánto?, poco, mucho, un/muy poco, 

una docena, un kilo, un paquete, 

Minőségi viszonyok: a 

melléknév; egyezetése; rövidülő 

melléknevek,a főnév neme 

 

bueno, malo, el libro bueno, la mesa pequena, el auto  

grande,  

 

Esetviszonyok  le pregunto, tú le miras, ne le mires más, escribele, pienso en 

ellos  

Modalitás: felszólitó mód, 

rendhagyó alakok, visszaható 

igék felszólító módú alakjai,  

felajánló kérdés 

Módbeli segédigék:poder, querer 

habla, trae, pide, pagad, comed, salid,  lávate, muévete, 

duérmete, ponte, di, haz, ve, sal, sé, ten, ven, Te ayudo?, 

puedo ir, quiero ir 

Szövegösszetartó eszközök: 

névelők és nemük, részelő 

névelő, birtokos determináns, 

viszonyszók, határozószók 

un, una, el, la, los, las, mío, tuyo, suyo, nuestro, vuestro, suyo, 

que, esto, de, por, por eso, porque 

 

Fogalomkörök - 10. évfolyam  

 

Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezése 

Létezés kifejezése a ser és estar 

közti különbség 

soy húngara, estoy enfermo, Cómo es?, Cómo está?  

Cselekvések: visszaható igék; 

pretérito indefinido/ imperfecto; 

futuro; személytelen szerkezetek 

lavarse, peinarse, vestirse, me lavé, he tenido un sueno, iré de 

vacaciones a Noruega, llueve, nieve, hace calor 

Birtoklás kifejezése a tener ige 

pretérito indefinidóban/ 

imperfecto-ban, futuro-ban 

tuve un libro, mi hermano tenía un juguete, voy a tener un 

hermano 

Térbeli viszonyok: 

helyhatározózók 

dónde?, a dónde?, de dónde?,hasta dónde? por dónde? , 

encima de, dabajo de, delante de, detrás de, a la izquierda, a la 

derecha de, cerca de, lejos de,  en frente de, al lado de, junto a, 
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en el centro de, en las afueras de, pronombres demostrativos  

Időbeli viszonyok – időhatározók  

 

A qué hora?, qué hora es? qué día es hoy?cuándo?, desde 

cuándo?hoy, manana, ayer, ahora, después, esta noche, este 

verano, mucho tiempo, en fin, cuando, este momento, 

inmediatamente, este ano, en este momento, cualquier hora, 

tarde, temprano, entonces, a mediodía, a medianoche, el lunes, 

los lunes, cada lunes, el fin de semana, los fines de, siempre, 

nunca  

Mennyiségi viszonyok  

 

los números de 100 a 1000, cuánto?, poco, mucho, un/muy 

poco, una docena, un kilo, un paquete  

Minőségi viszonyok – hasonlítás: 

közép-, ill. felsőfok; 

 

más caro que, menos bonita que, tan sabroso como, mejor, 

peor, mayor, menor, carísimo, pequeno, grande, tímido, gentil, 

blanco, negro, cobarde, valiente, redondo, plano, lentamente, 

rápidamente,   

 

Esetviszonyok le pregunto, tú le miras, ne le mires más, escribíle, pienso en 

ellos  

Modalitás deber, poder debes abrir la puerta, puede ir en autobus 

Szövegösszetartó eszközök 

mutató névmások; határozatlan 

névmások   

un, una, el, la, los, las, mío, tuyo, suyo, nuestro, vuestro, suyo, 

que, esto, de, por, por eso, porque, este, esta, ese, esa eso, 

esas, esos algo, algún, alguna, algunos, ningún, ninguno, 

ninguna, cualquier, cualquiera, nada, nadie 

 

 

 

11–12. évfolyam 

 

A 11-12. évfolyamon folytatódó nyelvoktatás legfontosabb célja a tanulók idegen nyelvi 

kommunikatív kompetenciájának további fejlesztése. Az élő idegen nyelv jellegéből adódóan 

a nyelvoktatásba tartalmát és céljait tekintve minden egyéb kulcskompetencia és a Nemzeti 

alaptantervben megfogalmazott nevelési cél beépíthető. A középiskolai tanulmányok végére a 

tanulók kellő tapasztalattal és tudással rendelkeznek ahhoz, hogy a körülöttük lévő világot 

tágabb kontextusban is értelmezni tudják, nyelvi ismereteiknek köszönhetően széleskörű 

információszerzésre és viszonyításra is képesek. A középiskolai évekre egységesen 

meghatározott témakörökhöz a megadott szempontok segítenek eligazodni abban, hogyan 

valósíthatók meg az idegen nyelvek oktatása során a NAT-ban meghatározott fejlesztési 

célok, és hogyan fejleszthetők a kulcskompetenciák a nyelvtanítás során. A nevelési célok 

közül ezen a szinten is kiemelt fontosságú a tanulás tanítása, mivel a tanulóknak a 12. 

évfolyam végére olyan tanulási képességekkel kell rendelkezniük, amelyek lehetővé teszik 

nyelvtudásuk önálló fenntartását és továbbfejlesztését további tanulmányaik vagy munkájuk 

során, valamint egész életükön át. 

A második idegen nyelvből a középiskola 12. évfolyamának végére a tanulóknak el 

kell jutniuk az európai hatfokú skála (KER) második szintjére, az B1 szintre (minimális cél). 

A 12. évfolyamon – különösen emelt szintű képzés vagy egyéni ambíciók, tehetséges tanulók 

esetén – lehetőséget kell biztosítani arra is, hogy a tanulók megismerjék a nyelvi érettségi 

felépítését, követelményeit, és elsajátítsák az ezeknek megfelelő stratégiákat; megismerjék az 

érettségi során használt értékelési szempontokat, és alkalmazni tudják azokat önértékelésük 

során; illetve gyakorlatot szerezzenek az érettségi vizsga feladatainak megoldásában is. 
Növeli a motivációt, ha a nyelvoktatás lehetőséget biztosít a tanulókat érdeklő tantárgyi 

tartalmak célnyelvi feldolgozására és az infokommunikációs technológiák használatára. 
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A 12. évfolyam a tanulók számára a továbbtanulás vagy a munka világába történő kilépés 

előtti utolsó tanév. A nyelvoktatásban is hangsúlyt kell kapnia az ezekre történő felkészítésnek, a 

szükséges készségek fejlesztésének. A tanulók jövőjét érintő fontos döntésekben a nyelvtanár is sokat 

segíthet, például a feldolgozott témák megfelelő kiválasztásával és az ok-okozati viszonyokat, 

követelményeket feltáró feladatokkal. 

 

 

Témakörök - 11. évfolyam  

 

 

Személyes vonatkozások, család  

A tanuló személye, életrajza, életének fontos állomásai.  

Személyes tervek. 

Családi élet, családi kapcsolatok. 

A családi élet mindennapjai, otthoni teendők. 

Jókívánságok 

 Kapcsolódási pontok 

 Technika, életvitel és gyakorlat: család és háztartás.  

 Etika: önismeret, gyermekkor, ifjúság, felnőttkor, öregkor, családi élet; 

            tolerancia az idősek iránt. 

 Történelem: családok egykor és most. 

Ember és társadalom  

Emberek külső és belső jellemzése. 

Baráti kör. 

A tizenévesek világa: kapcsolat a kortársakkal, felnőttekkel. 

Női és férfi szerepek, ismerkedés, kapcsolat, házasság. 

Ünnepek, családi ünnepek, a Zene Ünnepe. 

Öltözködés, divat. 

Hasonlóságok és különbségek az emberek között, tolerancia, pl. fogyatékkal élők. 

Konfliktusok és kezelésük.  

Társadalmi szokások nálunk és a célországokban. 

 Kapcsolódási pontok 

 Etika: társas kapcsolatok, előítélet, tolerancia (különböző népek tagjai, 

idősebbek), bizalom, együttérzés 

Környezetünk 

Az otthon, a lakóhely és környéke  

A lakóhely nevezetességei, szolgáltatások, szórakozási lehetőségek. 

Növények és állatok a környezetünkben. 

Környezetvédelem a szűkebb környezetünkben. 

Időjárás, éghajlat. 

 Kapcsolódási pontok. 

 Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek; hon- és népismeret: lakóhely 

és környék hagyományai, az én falum, az én városom. 

 Földrajz: településtípusok, az időjárás tényezői. 

Az iskola  

Saját iskolájának bemutatása (sajátosságok, például. szakmai képzés, tagozat). 

Tantárgyak, órarend, érdeklődési kör, tanulmányi munka. 

Az ismeretszerzés különböző módjai. 

A nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe, fontossága. 
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Az internet szerepe az iskolában, a tanulásban. 

Az iskolai élet tanuláson kívüli eseményei. 

Iskolai hagyományok. 

 Kapcsolódási pontok 

 Történelem, társadalmi, és állampolgári ismeretek: a tanulás technikái,  

             a francia iskolarendszer 

 Informatika: számítógépen keresztül való kapcsolattartás, információ keresése,  

            az informatikai eszközöket alkalmazó média megismerése. 

A munka világa 

Foglalkozások és a szükséges kompetenciák. 

Pályaválasztás, továbbtanulás vagy munkába állás.  

Önéletrajz. 

 Kapcsolódási pontok 

 Technika, életvitel és gyakorlat: pályaorientáció és munka; önéletrajz.. 

Életmód 

Napirend, időbeosztás. 

Az egészséges életmód (a helyes és a helytelen táplálkozás, a testmozgás szerepe az 

egészség megőrzésében, testápolás). 

Ételek, kedvenc ételek, sütés-főzés. 

Étkezés családban, iskolai menzán, éttermekben, gyorséttermekben. 

Gyakori betegségek, sérülések, baleset. 

Gyógykezelés (orvosnál). 

Életmód nálunk és a célországokban. 

 Kapcsolódási pontok 

 Technika, életvitel és gyakorlat: egészség, balesetek megelőzése, egészséges 

ételek. 

            Biológia-egészségtan: testrészek, egészséges életmód, a betegségek ismérvei;       

           betegség megelőzés. 

 Testnevelés és sport: a rendszeres testedzés hatása. 

Szabadidő, művelődés, szórakozás 

Szabadidős elfoglaltságok, hobbik. 

Színház, mozi, koncert, kiállítás stb. 

Sportolás, kedvenc sport, iskolai sport. 

Olvasás, rádió, tévé, számítógép, internet. 

Az infokommunikáció szerepe a mindennapokban. 

Kulturális és sportélet nálunk és a célországokban 

 Kapcsolódási pontok.  

 Földrajz: más népek kultúrái (főként a célnyelvé). 

 Mozgóképkultúra és médiaismeret: néhány híres film; kritika néhány képzeletbeli 

filmről. 

 Informatika: számítógépen keresztül való kapcsolattartás, információ keresése. 

 Testnevelés és sport: példaképek szerepe, sportágak jellemzői. 

 Ének-zene: néhány- zenei műfaj. 

 Dráma és tánc: a szituáció alapelemei, beszédre késztetés, befogadás, értelmezés. 

 Vizuális kultúra: művészi alkotások leírása, értelmezése. 

Utazás, turizmus 

A közlekedés eszközei, lehetőségei, a tömegközlekedés, a kerékpáros közlekedés. 

Nyaralás itthon, illetve külföldön. 

Utazási előkészületek, egy utazás megtervezése, megszervezése. 
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Az egyéni és a társas utazás előnyei és hátrányai. 

Szálláslehetőségek (camping, ifjúsági szállás, szálloda, bérelt lakás vagy ház, lakáscsere stb.).  

Turisztikai célpontok. 

 Kapcsolódási pontok 

 Technika, életvitel és gyakorlat: közlekedési ismeretek, közlekedésbiztonság,  

 Földrajz: a kulturális élet földrajzi alapjai, nyelvek, Franciaország és a frankofón 

országok jellemzői. 

Tudomány és technika 

Háztartási gépek 

Népszerű tudományok, ismeretterjesztés. 

A technikai eszközök szerepe a mindennapi életben., azok működtetése 

Az internet szerepe a magánéletben, a tanulásban és a munkában. 

 Kapcsolódási pontok 

 Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek; fizika: tudománytörténeti jelentőségű 

felfedezések, találmányok. 

 Informatika: számítógépen keresztül való kapcsolattartás, információ keresése, az 

informatikai eszközöket alkalmazó média megismerése. 

 Technika: egyéb elektormos készülékek, működésük (kévéfőző, DVD-lejátszó stb); 

„Csodák Palotája”. 

 Etika: nyitottság (idősebb korban számítógép működésének elsajátítása) 

Gazdaság és pénzügyek. 

Zsebpénz. 

A pénz szerepe a mindennapokban. 

Vásárlás, szolgáltatások (például posta, bank). 

Fogyasztás, reklámok. 

 Kapcsolódási pontok  

 Technika, életvitel és gyakorlat: tudatos vásárlás, pénzügyi ismeretek. 

 Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: a jövedelem szerepe a családban, 

megtakarítás, zsebpénz. 

 

 

Témakörök – 12. évfolyam  
 

 

Személyes vonatkozások, család  

A tanuló személye, életrajza, életének fontos állomásai.  

Személyes tervek. 

Családi élet, családi kapcsolatok. 

A családi élet mindennapjai, otthoni teendők. 

Jókívánságok 

 Kapcsolódási pontok 

 Technika, életvitel és gyakorlat: család és háztartás.  

 Etika: önismeret, gyermekkor, ifjúság, felnőttkor, öregkor, családi élet. 

 Történelem: családok egykor és most. Néhány családtag története. 

Ember és társadalom  

Emberek külső és belső jellemzése. 

Baráti kör. 

A tizenévesek világa: kapcsolat a kortársakkal, felnőttekkel. 

Női és férfi szerepek, ezek „rugalmas” kezelése (pl. férfi otthon gyerekgondozásin) ismerkedés, 

szerelem, (idősebb korban is!) házasság. 

Ünnepek, családi ünnepek. 

Öltözködés, divat. 
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Hasonlóságok és különbségek az emberek között, tolerancia, pl. fogyatékkal élők hajléktalanok. 

Konfliktusok és kezelésük.  

Társadalmi szokások nálunk és a célországokban. 

 Kapcsolódási pontok 

 Etika: társas kapcsolatok, előítélet, tolerancia, bizalom, együttérzés; idősek, 

hajléktalanok, szegények és gazdagok. 

Környezetünk 

Az otthon, a lakóhely és környéke (a lakószoba, a lakás, a ház bemutatása). 

A lakóhely nevezetességei, szolgáltatások, szórakozási lehetőségek. 

Növények és állatok a környezetünkben. 

Felelősségteljes kisállattartás; állatok örökbefogadása 

A veszélyeztetett állatok védelme 

Környezetvédelem a szűkebb környezetünkben. 

Időjárás, éghajlat. 

 Kapcsolódási pontok 

 Technika, életvitel és gyakorlat: fenntarthatóság, környezettudatosság otthon és a 

lakókörnyezetben 

 Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek; hon- és népismeret: lakóhely és 

környék hagyományai, az én falum, az én városom. 

 Biológia-egészségtan: állatok, növények; védett állatok / növények, változatos élővilág,  

 Földrajz: településtípusok. az időjárás tényezői. 

Az iskola 

Saját iskolájának bemutatása (sajátosságok, például. szakmai képzés, tagozat). 

Tantárgyak, órarend, érdeklődési kör, tanulmányi munka. 

Az ismeretszerzés különböző módjai. 

A nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe, fontossága. 

Az internet szerepe az iskolában, a tanulásban. 

Az iskolai élet tanuláson kívüli eseményei. 

Iskolai hagyományok. 

 Kapcsolódási pontok 

 Történelem, társadalmi, és állampolgári ismeretek, a tanulás technikái, a francia 

iskolarendszer. 

 Informatika: számítógépen keresztül való kapcsolattartás, információ keresése  

A munka világa 

Diákmunka, nyári munkavállalás. 

Foglalkozások és a szükséges kompetenciák. 

Pályaválasztás, továbbtanulás vagy munkába állás.  

Önéletrajz, állásinterjú. 

 Kapcsolódási pontok 

 Technika, életvitel és gyakorlat: pályaorientáció és munka; önéletrajz 

Életmód 

Napirend, időbeosztás. 

Az egészséges életmód (a helyes és a helytelen táplálkozás, a testmozgás szerepe az egészség 

megőrzésében, testápolás). 

Életünk és a stressz. 

Ételek, kedvenc ételek, sütés-főzés. 

Étkezés családban, iskolai menzán, éttermekben, gyorséttermekben. 

Gyakori betegségek, sérülések, baleset. 

Gyógykezelés (orvosnál). 

Életmód nálunk és a célországokban. 

Függőségek (dohányzás, alkohol, internet, drog stb.). 

 Kapcsolódási pontok 

 Technika, életvitel és gyakorlat: egészség, balesetek megelőzése, egészséges ételek. 
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 Biológia-egészségtan: testrészek, egészséges életmód, a betegségek ismérvei, fogyatékkal 

élők, betegségmegelőzés, elsősegély; kitörni a „vékonyság bűvoletéből”. 

 Technika néhány  egészséges étel receptje. 

 Testnevelés és sport: a rendszeres testedzés hatása; sportfajták 

Szabadidő, művelődés, szórakozás 

Szabadidős elfoglaltságok, hobbik. 

Színház, mozi, koncert, kiállítás stb. 

Sportolás, kedvenc sport, iskolai sport. 

Olvasás, rádió, tévé, számítógép, internet. 

Az infokommunikáció szerepe a mindennapokban. 

Kulturális és sportélet nálunk és a célországokban. 

 Kapcsolódási pontok 

 Földrajz: más népek kultúrái. 

 Magyar nyelv és irodalom: rövid irodalmi művek / részletek olvasása. 

 Informatika: számítógépen keresztül való kapcsolattartás, információ keresése, az 

informatikai eszközöket alkalmazó média megismerése  

 Testnevelés és sport, példaképek szerepe, sportágak jellemzői. 

 Ének-zene: néhány zenei műfaj; a francia sanzon (Édith Piaf, a 60-70-es évek zenéje), a 

Zene Ünnepe. . 

 Mozgóképkultúra és médiaismeret: néhány híres film; kritika néhábny képzeletbeli 

filmről. 

 Dráma és tánc: a szituáció alapelemei, beszédre késztetés, befogadás, értelmezés, 

különböző kultúrák mítoszai, mondái. 

 Vizuális kultúra: művészi alkotások leírása, értelmezése. 

Utazás, turizmus 

A közlekedés eszközei, lehetőségei, a tömegközlekedés, a kerékpáros közlekedés. 

Nyaralás itthon, illetve külföldön. 

Utazási előkészületek, egy utazás megtervezése, megszervezése. 

Az egyéni és a társas utazás előnyei és hátrányai. 

Szálláslehetőségek (camping, ifjúsági szállás, szálloda, bérelt lakás vagy ház, lakáscsere stb.).  

Turisztikai célpontok. 

 Kapcsolódási pontok 

 Technika, életvitel és gyakorlat: közlekedési ismeretek, közlekedésbiztonság,. 

 Földrajz: a kulturális élet földrajzi alapjai, nyelvek, egyes meghatározó jellegű országok 

turisztikai jellemzői (elsősorban Franciaország, az EU és a frankofón országok) 

Tudomány és technika 

Népszerű tudományok, ismeretterjesztés. 

A technikai eszközök szerepe a mindennapi életben. 

Az internet szerepe a magánéletben, a tanulásban és a munkában. 

 Kapcsolódási pontok 

 Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek; fizika 

          tudománytörténeti jelentőségű felfedezések, találmányok. 

 Informatika: számítógépen keresztül való kapcsolattartás, információ keresése,   

Technika: egyéb elektornilkus eszközök, működésük.. 

 

Gazdaság és pénzügyek 

Családi gazdálkodás. 

Zsebpénz. 

A pénz szerepe a mindennapokban. 

Vásárlás, szolgáltatások (például posta, bank). 

Fogyasztás, reklámok.  

 Kapcsolódási pontok 

             Technika, életvitel és gyakorlat: család és háztartás, tudatos vásárlás 
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 Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: a jövedelem szerepe a 

családban, kiadás, bevétel, megtakarítás, zsebpénz. 

 

 

Fogalomkörök - 11. évfolyam  

 

 

Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezése 

Létezés kifejezése  estar, ser, existir, pasar  

Cselekvések   szenvedő szerkezet, 

feltételes  jelen; participio pasado,; 

függő beszéd (jelen), műveltető 

llueve, nieve, hace calor, hace frío, Sancho dice que hizo buenas 

migas con ellos, Sancho le pregunta cuando le visito,  

 

Birtoklás kifejezése – a birtokos 

névmások, para és a por 

használata, cuyo, cuya, cuyos, 

cuyas   

la casa de Fernando, su casa, la maleta de los abuelos, para 

mamá, para obtener méritos,cuyo auto es azul, cuya casa esta en 

el mar, cuyos abuelos son mayores 

Térbeli viszonyok  Dónde o donde?. allá, aquí, al este, al oeste, al sur, a la derecha, 

a la izquierda, al lado de la escuela, al costado, encima, al lado 

al fondo, no importa donde  

Időbeli viszonyok:  

 

Cuándo o cuando?A qué hora?, hoy, manana, ayer, pasado 

manana, el martes, los lunes, a medianoche, a mediodía, este 

momento, después, en fin, toda la hora, una semana después, 

enseguida, habitualmente, esta noche, esta temporada  

Mennyiségi viszonyok: 

 

Cuánto o cuanto?, poco, mucho demasiado, bastante, muchas 

bastantes, demasiados , una docena, una botella, un kilo, cien 

gramos, una bolsa, un paquete  

 

Minőségi viszonyok – hasonlítás: 

közép-, ill. felsőfok;  

A határozószók képzése;  

 

a qué edad?, es más jóven que tu hermana, es menos delgado que 

Juan, es igual bonita que mi mamá, claro, claramente, 

inteligente, inteligentemente, alto, bajo, fuerte, con sinceridad, 

con fluidez, con respeto, rápidamente, lentamente, va tan rápido 

como puede, habla tan claro como el agua, mejor, peor 

 

Esetviszonyok:   yo te escucho, tú me atiendes, no le prestas atención, escuchenme, 

no le dije nada, pensé decirle algo, le regalé un libro  

Modalitás–imperativo: entre, abra, 

subjuntivo, presente condicional,; 

a műveltető 

Abra, entre, cierra la puerta, si podrías hacer un favor, hablaría 

cinco idiomas, querría saber la dirección, saldría pronto, tendría 

las vacaciones en julio, hable con ella, sigamos trabajando, lean 

este artículo, siéntese, presten atención  

 

Szövegösszetartó eszközök, 

határozatlan névmások, vonatkozó 

névmások  

un, una, de, que, el que, lo que, todo, toda, todas, quien, si, como, 

por, para, cualquier, cualquiera, por el que, porque, por eso, 

para que, para lo cual etc.  
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Fogalomkörök  - 12. évfolyam   

 

 

Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezése 

Létezés kifejezése  estar, ser, existir, pasar  

  

Cselekvések: pluscuamperfecto, 

subjuntivo, függő beszéd; feltételes 

múlt 

había escogido, donde había nacido mi abuelo, habíamos 

nadado, habéis leído, , hubiera planteado, habrías tenido unas 

vacaciones, si hubiéramos planteado este problema, yo le diría 

cuando llegará, el verano que viene mis amigos vendrían a 

visitarme  

 

Birtoklás kifejezése la casa de Fernando, su casa, la maleta de los abuelos, para 

mamá, para obtener méritos,cuyo auto es azul, cuya casa esta en 

el mar, cuyos abuelos son mayores  

 

Térbeli viszonyok:  Dónde o donde?. allá, aquí, al este, al oeste, al sur, a la derecha, 

a la izquierda, al lado de la escuela, al costado, encima, al lado 

al fondo, no importa donde  

Időbeli viszonyok 

 

Cuándo o cuando?A qué hora?, hoy, manana, ayer, pasado 

manana, el martes, los lunes, a medianoche, a mediodía, este 

momento, después, en fin, toda la hora, una semana después, 

enseguida, habitualmente, esta noche, esta temporada, yo le dré 

cuando habían llegado, le comunicaría cuando será la entrevista 

 

Mennyiségi viszonyok  

 

Cuánto o cuanto?, poco, mucho demasiado, bastante, muchas 

bastantes, demasiados , una docena, una botella, un kilo, cien 

gramos, una bolsa, un paquete  

 

Minőségi viszonyok 

 

a qué edad?, es más jóven que tu hermana, es menos delgado que 

Juan, es igual bonita que mi mamá, claro, claramente, 

inteligente, inteligentemente, alto, bajo, fuerte, con sinceridad, 

con fluidez, con respeto, rápidamente, lentamente, va tan rápido 

como puede, habla tan claro como el agua, mejor, peor 

 

Esetviszonyok yo te escucho, tú me atiendes, no le prestas atención, escuchenme, 

no le dije nada, pensé decirle algo, le regalé un libro  

 

Modalitás, subjuntivo, feltételes 

múlt, preterito perfecto/imperfecto 

Abra, cierra, escuche, me alegra que haya venido, que lástima 

que no hayamos aprendido, aunque hablara rápido lo 

entenderíamos, no pensaba que fuéramos tan tontos, no lograron 

a demostrar que pudieran usar este libro 

 

Szövegösszetartó eszközök –ok- és 

következmény kifejezése  

un, una, de, que, el que, lo que, todo, toda, todas, quien, si, como, 

por, para, cualquier, cualquiera, por el que, porque, por eso, 

para que, para lo cual, a pesar, sin embargo, además, por esta 

razón etc 
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A kommunikációs eszközök csoportosítása a következő: 

 

1. A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs eszközök 

2. Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök 

3. Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök 

4. Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs eszközök 

5. A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs eszközök 

6. Interakcióban jellemző kommunikációs eszközök 
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9-10. évfolyam 

 

 

Kommunikációs szándékok 

 

Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok  

 

megszólítás por favor, perdón, senor, senora,  

köszönés, elköszönés 

 

buenos días senor, buenas tardes, buenas noches, hola, hasta 

luego, hasta manana  

 

bemutatás, bemutatkozás este es Carlos, te presento a María, permítame a presentar a, me 

llamo, encantado  

 

telefonálásnál bemutatkozás és 

elköszönés 

habla José, hasta luego, a qué hora la puedo llamar  

 

személyes levélben 

megszólítás és elbúcsúzás 

querida mamá, mi querido hijo, estimado, atentamente, en espera 

de su pronta respuesta 

 

érdeklődés hogylét iránt és 

arra reagálás 

cómo está?, está bien?, estoy bien, estoy mal, más o menos, muy 

bien  

 

engedélykérés és arra reagálás puedo? 

por supuesto, como no, si quiere 

köszönet és arra reagálás gracias, muchas gracias, de nada,  

 

bocsánatkérés és arra reagálás perdón, permiso senor/senora, no hay por que, adelante  

 

gratuláció, jó kívánságok és 

arra reagálás 

felicidades, en hora buena, feliz ano nuevo, feliz navidad, feliz 

cumpleanos, buen viaje, buenas vacaciones, muchas gracias, le 

agradezco, es muy gentil  

 

 

 

Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok 

 

 

sajnálkozás lo siento, me da mucha pena  

öröm que bueno, que emoción, me alegro  

elégedettség, elégedetlenség contento/triste, buen humor/mal humor, agradable/desagradable, 

sentirse bien/mal  

csodálkozás de verdad?, en serie?, mira!, que sorpresa!  

remény eso espero!, tú crees?  

bánat estoy tan triste, estoy desesperado  

bosszúság que mala suerte, que pena! 
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Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok 

 

 

véleménykérés és arra 

reagálás 

cuál es tu opinión?, que crees?, qué piensas? cómo lo pasaron? 

bien/mal, pienso que, según mi opinión  

 

valaki igazának az elismerése, 

nem elismerése 

tienes razón, justamente, exactamente, totalmente  

 

egyetértés, egyet nem értés esta bien, de acuerdo, por supuesto, excelente idea, como no, es 

justo lo que pensé, estoy de acuerdo, de ninguna manera, jamás, 

sin hablar  

 

érdeklodés, érdektelenség cómo llegaron?, cómo te sientes?, no me interesa nada, no me 

importa, no es mi problema  

 

tetszés nem tetszés lo quiero tanto, me encanta, lo adoro, no me gusta nada, lo 

detesto, lo odio, estoy de acuerdo, es genial, es pésimo  

 

 

 

Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok 

 

 

dicséret, kritika bravo, felicitaciones, muy bien, excelente, sobresaliente  

 

ellenvetés, ellenvetés 

visszautasítása 

por contrario, al contrario, de ninguna manera  

 

akarat, kívánság es mi deseo absoluto, exigo, quiero, me gustaría, me vendría muy 

bien, estaría contento, si es posible   

képesség, lehetőség un poco, serías capaz, es posible, si es viable  

szükségesség, kötelezettség debes hacer, tienes que hacer, es indispensable que hagas, es tu 

obligación  

ígéret te prometo, , les prometemos  

érdeklődés értékítélet, 

kívánság, preferencia iránt 

cómo te fue?, como lo hiciste?, cuál fue tu reacción , cual de ellos 

prefieres, me gustaría  

 

 

Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok 

 

 

dolgok, személyek 

megnevezése 

este quién es?, qué es eso?, cómo es él,, este no es mi amigo, este 

es mi sombrero, estos senores son simpáticos, que cosa sería, es 

de noche, es la persona más querida, cualquier cosa   

 

események leírása pasó el mediodía, hace una semana, le diré, te cuento, te comento  

információkérés, 

információadás 

podría decirme?, me puede informar sobre, a qué hora sales, esta 

noche habrá, vas a venir con él?, voy a ir con ellos, a qué hora 

salen?, esta por allá,  

 

igenlő vagy nemleges válasz sí, no, esta bien, no es un problema, no es posible, no puede ser, es 
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posible  

 

tudás, nem tudás no lo sé, no estoy segura, después te digo  

bizonyosság, bizonytalanság es verdad, ciertamente, tal vez, no estoy segura, probablemente  

ismerés, nem ismerés lo conozco, no lo conozco  

 

 

A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok 

 

 

kérés podría pedirle, sería tan amable de  

tiltás, felszólítás no se puede, no se debe, esta prohibido fumar,  

 

segítségkérés és arra reagálás por favor, sería tan amable,/ como no, en que puedo ayudarle  

javaslat és arra reagálás tengo una idea, yo propongo,les sugiero algo, aceptamos la 

propuesta, muy bien, esta  

kínálás és arra reagálás quieres?, prefieres , te gustaría, esta bien, gracias, es muy gentil , 

como no  

 

meghívás és arra reagálás te gustaría venir?, vienes?, quieres venir?, lamentablemente no 

puedo, porque no, sí puedo  

 

 

Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok 

 

 

visszakérdezés, ismétléskérés está bien así?, podrías repetirme?, es así?  

 

nem értés no lo entiendo, no estoy seguro de entender bien  

 

betűzés kérése, betűzés cómo se escribe?, me podría deletrear?,Cómo se escribe, con  b 

de Barcelona?  

 

felkérés érthetőbb beszédre podría hablar un poco más lento?  

beszélési szándék jelzése, 

téma bevezetése 

quisiera contarle algo, escucheme, le comento  

megerosítés está bien así?, comprendí bien?, es eso lo que quisiste decirme? te 

parece bien?  

 

körülírás no lo sé exactamente, es una cosa parecida a  

példa megnevezése mira, por ejemplo  

témaváltás por otra parte, cambiando de tema, me comprendiste?  
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11-12. évfolyam 

 

 

Az előző évfolyamokon szereplő anyagok itt is szerepelnek. 

a) Kommunikációs szándékok 

 

Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok 

 

megszólítás por favor, perdón senor, usted es el nuevo profesor de música?, 

senora creo que no nos conocemos  

köszönés, elköszönés 

 

hola, buenos días senor, hasta luego senora, adiós, hasta el 

martes, hasta la semana que vienes, hasta la tarde,  

 

bemutatás, bemutatkozás te presento a Luis, este es Luis, permitame presentarle, me llamo, 

mi nombre es, soy la persona que le llamó, encantado senor  

 

telefonálásnál bemutatkozás és 

elköszönés 

esta hablando María, hasta luego senora, le llamo después  

 

szóbeli üdvözletküldés le mando mis mejores deseos, mandale saludos  

személyes levélben 

megszólítás és elbúcsúzás 

querido Juan, mi querido Juan, besos, un abrazo  

 

hivatalos levélben megszólítás 

és elbúcsúzás 

Estimado Senor, Estimada Senora, le saluda atentamente  

 

érdeklődés hogylét iránt és 

arra reagálás 

Cómo está?, Está bien?, Que le pasa?, estoy bien gracias, 

maravillosamente, más o menos, estoy en pena forma, no muy 

bien, no me siento bien  

engedélykérés és arra reagálás puedo,, me permite? me permite de, como no, por supuesto, de 

ninguna manera, es imposible  

 

köszönet és arra reagálás muchas gracias, le agradezco, no hay porque, de nada  

 

bocsánatkérés és arra reagálás perdón, disculpe senora, senor, estoy tan agradecida, lo siento 

mucho, no pasa nada, esta bien, no se preocupe  

 

gratuláció, jó kívánságok és 

arra reagálás 

felicidades, en hora buena, feliz ano nuevo, feliz navidad, feliz 

cumpleanos, buen viaje, buenas vacaciones, muchas gracias, le 

agradezco, es muy gentil  

 

együttérzés és arra reagálás lo siento mucho, le acompano en el sentimiento, compartimos 

vuestro dolor  

 

 

Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok 

 

 

rokonszenv, ellenszenv me gusta la idea, me agrada, simpatizo con esto, me desagrada, 

no me gusta la idea, es antipático, es simpático  

 

hála estoy tan agradecida  

sajnálkozás lo siento mucho, estoy desolada, lo lamento  
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öröm estoy tan contento, que suerte, es un placer, que bueno!  

elégedettség, elégedetlenség contento/triste, de humor/ de mal humor, agradable/desagradable, 

sentirse bien/mal  

csodálkozás de verdad?, en serio?, que bueno!, que sorpresa!  

remény lo piensas?, a lo mejor  

félelem me temo, estoy tan inquieto, tengo miedo  

bánat estoy triste, estoy desesperado, desolado, abatido ,  

bosszúság pero en fin, entonces, que pena  

 

 

Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok 
 

 

véleménykérés és arra 

reagálás 

qué piensas?, que crees?, cual es tu opinión?, esta bien así?, 

pienso que, creo que, según mí, mi opinión es, es que  

 

valaki igazának az elismerése, 

nem elismerése 

tienes razón, justamente, exactamente, no es así, no tienes razón,  

te equivocas   

 

egyetértés, egyet nem értés sí, de acuerdo, esta bien, es una excelente idea, no estoy de 

acuerdo, no es exactamente lo que pensé, no, esto no es la 

cuestión  

 

érdeklodés, érdektelenség cuando llegarás?, quisiera saber, me gustaría saber, no me 

interesa en absoluto, no me importa no es mi problema  

 

tetszés, nem tetszés me gusta, me encanta, lo adoro, no me gusta, lo odio, lo detesto  

 

dicséret, kritika, szemrehányás bravo, felicitaciones, esto no fue lo acordado, esto es escandaloso, 

es imperdonable, es una equivocación  

ellenvetés, ellenvetés 

visszautasitása 

por el contrario, al contrario, de ninguna manera, lo rechazo  

 

akarat, kívánság mi deseo absoluto es, quiero, me gustaría, estaría contento si, me 

encantaría, ojalá pudiera  

képesség, lehetőség puedes, es posible, eres capaz, tienes la posibilidad, es factible, es 

viable  

 

szükségesség, kötelezettség tú debes, es tu obligación, es indispensable, es necesario  

 

ígéret te prometo, te lo juto  

érdeklődés értékítélet, 

preferencia, érdeklodési kör 

iránt 

que te parece, cual es tu reacción, que prefieres?, cuales son tus 

intereses?  
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Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok 

 

 

dolgok, személyek 

megnevezése 

este quién es?, qué es eso?, cómo es él,, este no es mi amigo, este 

es mi sombrero, estos senores son simpáticos, que cosa sería, es 

de noche, es la persona más querida, cualquier cosa   

  

 

események leírása pasó el mediodía, hace una semana, le diré, te cuento, te comento  

információkérés, 

információadás 

podría decirme?, me puede informar sobre, a qué hora sales, esta 

noche habrá, vas a venir con él?, voy a ir con ellos, a qué hora 

salen?, esta por allá,  

  

 

igenlő vagy nemleges válasz sí, no, esta bien, no es un problema, no es posible, no puede ser, es 

un problema, no es un problema,   

válasz elutasítása no puedo aceptar vuestra propuesta, no me conviene, no me gusta 

la idea  

tudás, nem tudás no lo sé, lo sé, estoy segura, no estoy segura  te lo diré  

bizonyosság, bizonytalanság por supuesto, ciertamente, seguramente, sin ningúna duda, es 

evidente, no creo, no estoy seguro, tengo mis dudad, es inprobable    

ismerés, nem ismerés lo conozco, no lo conozco, no lo veo claro, no sé de que tú hablas  

emlékezés, nem emlékezés me acuerdo, eso me hace pensar, no me acuerdo  

 

 

 

A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok 

 

 

kérés podría por favor  

tiltás, felszólítás esta prohibido fumar, abstenerse, no molestar, por favor tenga 

paciencia, sea tan amable, por favor no haga ruido, respete los 

lugares  

 

segítségkérés és arra reagálás podría ayudarme?, estoy a vuestra  

javaslat és arra reagálás tengo una idea, podrías, podrías decirme, es una buena idea, será 

un placer, como no  

kínálás és arra reagálás quieres?, toma un poco, si quiero gracias, no quiero gracias, sería 

tan gentil, no tengo más hambre gracias  

 

meghívás és arra reagálás vienes?, que dices?, lo aceptas?, hacemos alguna cosa esta 

tarde?, por supuesto, lamentablemente no puedo, porque no?  

 

reklamálás es escandaloso, inaceptable, inadmisible  

tanácskérés, tanácsadás quizás deberías, te aconsejo, quizás en tu lugar  

segítség felajánlása és arra 

reagálás 

puedo ayudarte?, puedo serte útil?, puedo hacer algo por Usted?, 

Usted es verdaderamente amable, gracias senor  

ajánlat és arra reagálás te propongo de, quieres que te, gracias, estoy tan contento  
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Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok 

 

 

visszakérdezés, ismétléskérés está bien así?, podrías repetirme?, es así?  

nem értés no lo entiendo, no estoy seguro de entender bien  

betűzés kérése, betűzés cómo se escribe?, me podría deletrear?,Cómo se escribe, con  b 

de Barcelona?  

felkérés lassabb, hangosabb 

beszédre 

por favor hable un poco más lento, podría hablar más fuerte?  

 

beszélési szándék jelzése, 

téma bevezetése, félbeszakítás 

escucheme, atiendame, a propósito, para empezar, te quisiéra 

contar, perdóname si le interrumpo,  

megerősítés estás seguro?, está bien así?, esta de acuerdo?, lo comprendes 

bien?  

 

körülírás no lo sé exactamente, es una cosa parecida  

példa megnevezése aquí tienes, por ejemplo, para darte un ejemplo, el caso es  

 

témaváltás por otra parte, cambiando el tema, que piensas?, no lo voy a 

discutir más, hablemos de otra cosa  
 

 

 

 

 

 


