Házirend
1. számú melléklet

Olasz nyelv

7. OLASZ NYELV
9. ÉVFOLYAM
Nyelvtan: főnévek, 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, 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
Témakörök: 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), 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

10. ÉVFOLYAM
Nyelvtan: 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, visszaható névmások (egyszerű - és összetett igeidőben, modális segédigékkel), forma impersonale, pronomi indiretti és pronomi diretti, (egyszerű- és összetett
igeidőben, modális segédigékkel), tegező felszólítás és tiltás (névmással, rendhagyó alakok), condizionale semplice és condizionale composto alakjai, használatuk
Témakörök: emlékek, szokások, egyetértés-, egyet nem értés kifejezése, a mozi nagyjai, bevásárlás,
üzletek, termékek, öröm/bánat kifejezése, jellegzetes olasz termékek, ruhák, színek, méretek, vélemény kikérése, az olasz divat, TV, programok, sajtó,
Indicazioni stradali, tanácsadás, feltételezés, az olasz modern zene

11. ÉVFOLYAM
Nyelvtan: pronomi combinati (összetett igeidőben), pronomi relativi, coloro, stare+gerundio, stare
per +infinito, összehasonlítás, superlativo assoluto, passato remoto (szabályos, rendhagyó alakok,
használata), trapassato remoto, congiuntivo presente, congiuntivo passato (képzése, használata), magázó felszólítás és tiltás (névmásokkal)
Témakörök: Olaszország oktatási intézményei, munkakeresés, állásinterjú, olasz közmondások, hivatások, az olasz gazdaság, városok összehasonlítása, szállodai szolgáltatások, utazás, nyaralás, legnagyobb olasz városok látnivalói, történelmi események, mese, Olaszország rövid történelme, egészséges, élet, stressz, sport, az olasz komolyzene, opera (híres olasz zeneszerzők és műveik)

12. ÉVFOLYAM
Nyelvtan: congiuntivo imperfetto, congiuntivo trapassato (képzése, használata), periodo ipotetico
1.-2.-3. tipi, ci/ne, forma passiva, si passivante, discorso diretto, discorso indiretto, periodo ipotetico
nel discorso indiretto, gerundio semplice, gerundio composto, infinito presente, infinito passato, participio prensente, participio passato, parole alterate
Témakörök: város – vidék, ház/lakás vásárlása, kiadása, környezetvédelem, környezettudatosság,
ökoturizmus, feltételezés, technológia/eszközei, olasz tudósok, feltalálók, olasz művészeti ágak, olasz
közmondások, közömbösség, negatív élmények, problémák: drog, társadalmi gondok, diszkrimináció, sztereotípiák, a modern Olaszország helyzete és gondjai, olvasás, könyv, olvasmányok, horoszkóp, irodalom, az olasz irodalom rövid története

