2. nyelv – 9. évfolyam
1. A vizsga publikálható témakörei:

Témakör
Család,
bemutatkozás

Angol

Francia

Német

Family
(Család)

La famille
Se présenter (Családom,
bemutatkozás)

Meine Familie
(Családom)

Mi familia
(Családom)

Mi día de rutina
(Napirendem)

Des loisirs (Szabadidő)

Der Urlaub,
campen
(Nyaralás)

Food
(Ételek)

La nourriture
(Ételek)
Dans un magasin
d’alimentation
(Élelmiszerüzletben)

Essen und
trinken, die
Mahlzeiten
(Étkezés)

Gli italiani e il
caffè (Az olaszok
és a kávé)

Comer en
Espana y en
Hungría
(Étkezési
szokások)

In town
(A városban)

Dans la ville
(Városban)

Vác/
Deutschland
(Vác/
Németország
bemutatása)

Italia: geografia,
feste e cultura
(Olaszország
bemutatása, olasz
ünnepek)

Mi ciudad /mi
pueblo
(A városom vagy
falum)

Clothes;
describing
people
(Ruházat,
személyek külső
jellemzése)
School, subjects,
school rules
(Iskolai
szabályok)
Describing your
house, your
room
(Otthonod,
szobád
jellemzése)

Des vêtements, s’habiller
(Ruha, öltözködés)
Caractéristiques
physiques et morales
(Külső, és belső
tulajdonságok)

Die Jahreszeiten,
das Wetter
(Évszakok,
időjárás)
Kleidung
(Ruházkodás)

La mia stagione
preferita (A
kedvenc
évszakom)

Fiestas
(Ünnepek)

La mia casa e
stanza
(A házunk és a
szobám)

Mi casa
(Az otthonom)

Lakóhely,
országismeret

Otthon

La mia famiglia
(Családom)

Daily routine
(Napirend)

Ételek, vásárlás

Iskola

Spanyol

Tempo libero
(Szabadidő)
Il mio giorno
quotidiano
(Egy átlagos
napom)
La vacanza
(Nyaralás)

Napirend,
szabadidő,
nyaralás

Évszakok,
ünnepek,
ruházat,
jellemzés

Olasz

L’emploi du temps
(Órarend; időbeosztás)

L’appartement
(Lakás)

Szituációk
Angol

Francia

Ismerkedés
Making friends
(Ismerkedés)

Német

Olasz

Auf einer Party
(Ismerkedés egy
házibulin)

Incontro: presentarsi
(Találkozás egy bulin:
ismerkedés:
bemutatkozás, érdeklődés)

Spanyol

Vásárlás
Making a shopping
list
(Bevásárlólista)

Program
megbeszélése,
meghívás

Faire les courses
(Bevásárlás )

Klammottenkauf
(Ruhavásárlás)

Acheter un billet de cinéma
(Mozijegyvásárlás)

Schuhkauf
(Cipővásárlás)

Invitation pour aller au
cinéma/théâtre
(Meghívás
moziba/színházba)

Un appuntamento
(Találkozó megbeszélése)
Dove andare il
finesettimana
(Hova menjünk a
hétvégén:
időjárás+programok)

Discussion d’un voyage
familial
( Családi utazás megvitatása)

Ordering food In a
café
(Ételrendelés
kávézóban)

Réservation d’une chambre
d’hôtel (Szobabérlés.)

Compras
(Ételvásárlás)
(Ruhavásárlás)

Invitare
(Meghívás
moziba/színházba)

Fixer un rendez-vous
Making
(Találkozó megbeszélése)
arrangements
(.Hétvégi programok
Invitation à une fête
megbeszélése)
d’anniversaire (Meghívás a
születésnapra)

Étterem,
szálloda

Alla stazione
(A vonatállomáson:
jegyvásárlás)

Invitación
(Meghívás
programra)

Ein Zimmer
reservieren
(Szobafoglalás)

Passer une commande dans
un restaurant
(Éttermi rendelés)

Im Café/Restaurant,
Bestellung
(Kávéházban/
Étteremben, rendelés)

Al bar
(A kávézóban: rendelés)

En un restaurante
(Étteremben)

Indiquer le chemin,
s’orienter dans la ville
(Útbaigazítás)

Auskunft geben,
Orientierung
(Útbaigazítás)

Sulla strada
(Útbaigazítás az utcán:
Eljutni a központba)

Direcciones
( Útbaigazítás)

Útbaigazítás
Giving directions
(Útbaigazítás)
Információ
kérése

Alla stazione, chiedere
informazioni sugli arrivi e
sulle partenze
(Az állomáson:
Érdeklődés a vonat
indulásáról)

Asking for
information
Phoning a museum
(Információkérés
múzeumban)

Per strada: L’orario
d’apertura dei negozi
(Az utcán: Üzletek nyitva
tartása)
Tu as été témoin d’un
accident, tu dois décrire une
personne
(Baleset tanúja voltál,
személyleírást kell adnod.)

Incontro: cosa hai fatto il
fine settimana?
(Találkozás: mit csináltál
a hétvégén?)

Alquilar piso
(Lakásbérlés)

