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Olasz nyelv 

Második idegen nyelv 

Helyi tanterv 

 

9–12. évfolyam 

 

A Második idegen nyelv helyi tantervében megtalálható célok, feladatok, módszerek, tanulási 

eredmények, valamint a két oktatási szakaszban (9-10., valamint 11-12. évfolyam) feldolgozásra kerülő 

témakörök és az azokhoz kapcsolódó tanulási eredmények, fejlesztési feladatok és javasolt 

tevékenységek érvényesek az olasz nyelv tanítására. Az alábbiakban az egyes évfolyamokra 

vonatkozóan adjuk meg az elsajátítandó nyelvi funkciók és nyelvi elemek, struktúrák listáját, továbbá 

az egyes témakörök feldolgozására fordított tanórák tervezett számát. 

 Heti óraszámok: 

Évfolyam 9. 10. 11. 12. 

Óraszám 4 4 3 3 

 

9. évfolyam 

Nyelvi funkciók az olasz mint második idegen nyelvre a 9. évfolyamon (a zárójelben olvasható olasz 

nyelvű kifejezések példák): 

 köszönési formák (üdvözlés és elköszönés) értelmezése és kifejezése (Ciao!, Buongiorno!, 

Arrivederci, ArrivederLa!, Buona sera!, Buona notte!, Come stai? Sto bene, grazie.) 

 személyre vonatkozó információkérés, információadás (Come ti chiami? Mi chiamo…. Sono 

…., Di dove sei?, Sono di…, Sei ungherese?, Quanti anni hai? Ho … anni, Come sei? Dove 

abiti? Abito a …, ) 

 információkérés/adás (Scusa, mi sai dire…?, Scusi, mi sa dire…?) 

 dolgok, személyek megnevezése, rövid/egyszerű jellemzése (Che cosa è questo? Questo è un 

libro., Chi è lui/lei? Com’è …?) 

 főbb ünnepekhez kapcsolódó szófordulatok (Buon Natale! Felice anno nuovo! Buona Pasqua!) 

 köszönet kifejezése (Grazie. Mille grazie. Grazie tanto.) 

 köszönetre történő reakció megfogalmazása (Di niente. Prego.) 

 megszólítás kifejezése és arra reagálás (Scusami. Posso aiutarti? Mi scusi. Posso aiutarLa?) 

 telefon felvétele, telefonon való bemutatkozás (Pronto.)  

 bemutatkozás megfogalmazása (Mi chiamo…) 

 hogylét iránti érdeklődés (Come stai?) 

 hogylét iránti érdeklődésre történő reakció kifejezése (Sto bene, grazie. Non c’è male.) 
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 bocsánatkérés értelmezése és annak kifejezése (Mi dispiace. Mi dispiace tanto.) 

 bocsánatkérésre történő reakció megfogalmazása (Di niente.) 

 jókívánságok kifejezése, reakció megfogalmazása (Buon compleanno! Auguri!) 

 megszólítás és elköszönés kifejezése írott, személyes szövegben, pl. baráti levélben és e-

mailben (Caro/cara…, Saluti, Cordiali saluti, Un abbraccio) 

 tetszés, illetve nem tetszés kifejezése (Ti piace…? Ti piacciono …?, Mi piace. Mi piace tanto.) 

 igenlő vagy nemleges válasz kifejezése (Sí. No.) 

 tudás, illetve nem tudás kifejezése (Lo so. Non lo so.) 

 alapvető érzések kifejezése (Sono contento. Sono stanco.) 

 csodálkozás kifejezése (Come mai?) 

 javaslat és arra reagálás (Andiamo al cinema! Va bene. Sono d’accordo.) 

 nem értés megfogalmazása (Non capisco.) 

 nem értés, magyarázatkérés, magyarázat értésének ellenőrzése (Cosa vuol dire?) 

 betűzés kérése, betűzés (Potrebbe compitarlo lettera per lettera?)  

 visszakérdezés kifejezése nem értés esetén (Scusi, vuole ripetere, per favore!)  

 felkérés hangosabb, lassúbb beszédre (Parli più lento / forte, prego!) 

 utasítások értelmezése és azokra történő reakció kifejezése (Vieni qua! Leggi il testo, per 

favore.) 

Nyelvi elemek, struktúrák az olasz mint második idegen nyelvre a 9. évfolyamon (a zárójelben 

olvasható olasz nyelvű kifejezések példák): 

 cselekvés, történés, létezés kifejezése jelen időben: presente indicativo, stare + gerundio (Sono 

Giulia. Ho … anni., Adesso leggo un libro.) 

 felszólító mód: felszólítások (Andiamo! Apri la finestra!, Mi dica, per favore …!) 

 birtoklás kifejezése: birtokviszony, birtokos névmások (la casa di Giulia, mio, tuo, suo, nostro, 

vostro, loro); avere (hai fratelli?)  

 mennyiségi viszonyok: egyes és többes szám (libro - libri); számok (uno, due, … cento), 

sorszámok (primo, secondo, terzo …); megszámlálható főnevek (Quanti libri hai?); 

megszámlálhatatlan főnevek (Quanto pane mangi?) 

 minőségi viszonyok: melléknevek fokozása (piú / meno) 

 térbeli viszonyok: prepozíciók, helyhatározók (qui, lá, in, a, da, su …) 

 időbeli viszonyok: gyakoriság (sempre, spesso, di solito, raramente, mai, ogni giorno), 

dátumok/időpontok (nel 2020, in giugno, alle cinque, Sono le otto.,  Sono le otto e mezza.);  

 modalitás: potere, dovere, volere, sapere segédige (So leggere. Adesso non posso cantare., 

Voglio dormire.) 
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 szövegösszetartó eszközök: mutató névmások (questo), kötőszavak (e, ma, o, perché, così, 

perciò), névmások (személyes névmás – io, tu…, személyes névmás tárgyesete E/3. – lo, la, li, 

le), articolo partitivo (Voglio comprare delle arance.), határozatlan és általános névmások 

(qualcuno, ognuno, qualche, ogni, nessuno, niente) 

Az egyes témakörök tanulási eredményeként a tanuló: 

adott tématartományban megért egyszerű, többnyire ismert nyelvi elemeket tartalmazó célnyelvi 

szöveget; 

adott tématartományban létrehoz egyszerű, többnyire ismert nyelvi elemeket tartalmazó célnyelvi 

szöveget, tanult és begyakorolt nyelvi eszközökkel; 

felismeri és használja a legegyszerűbb mindennapi nyelvi funkciókat életkorának és nyelvi szintjének 

megfelelő, egyszerű helyzetekben interakciót folytatva. 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör Óraszám 

Argomenti personali: famiglia, stile di vita 30 

Ambiente e natura 10 

Scuola, attività in classe 20 

Feste, viaggio, turismo 20 

Questioni pubbliche 10 

Apprendimento dell’italiano e delle lingue 10 

Argomenti interculturali 10 

Argomenti e attività interdisciplinari 10 

Argomenti attuali 5 

Tempo libero, divertimento 15 

Acquisire e condividere conoscenze 4 

Összes óraszám: 144 
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10. évfolyam 

 

Nyelvi funkciók az olasz mint második idegen nyelvre a 10. évfolyamon (a zárójelben olvasható 

olasz nyelvű kifejezések példák): 

 véleménykérés és arra reagálás (Che ne pensi?, Secondo me…, Quanto a me…) 

 akarat, kívánság kifejezése (Vorrei…, Ho voglia di…, Mi piacerebbe…) 

 kínálás és arra reagálás (Vorresti…?, Assaggia!, Grazie. Grazie, non ne posso piú.) 

 dicséret, kritika kifejezése (Ottima idea!, Che schifo!, Che brutta figura!) 

 öröm, sajnálkozás, bánat kifejezése (Fantastico! Mi dispiace tanto.) 

 elégedettség/elégedetlenség kifejezése (Mi fa piacere. Mi dá fastidio.) 

 kérés és arra reagálás (Potresti darmi la penna?) 

 meghívás és arra reagálás (Vorresti / hai voglia di…? Volentieri!, Purtroppo non posso.) 

 valaki igazának az elismerése és el nem ismerése (Hai ragione. Non hai ragione.) 

 egymást követő események leírása (Cosa è successo? Prima…, poi…, alla fine…) 

 

Nyelvi elemek, struktúrák az olasz mint második idegen nyelvre a 10. évfolyamon (a zárójelben 

olvasható olasz nyelvű kifejezések példák): 

 cselekvés, történés, létezés kifejezése múlt időben: passato prossimo. imperfetto, trapassato 

prossimo (Ho dormito otto ore., Da due anni desideravo un cane.) 

 cselekvés, történés, létezés kifejezése jövő időben: futuro semplice, futuro anteriore (Domani 

andrò al cinema., Quando avrò finito di fare la doccia, uscirò.) 

 felszólító mód: tegező felszólítás és tiltás visszaható igék esetén (alzati, non ti preoccupare) 

 birtoklás kifejezése: múlt időben (Da giovane avevo molti amici.) 

 minőségi viszonyok: tulajdonság kifejezése participio passato alakkal (i posti visitati) 

 szövegösszetartó eszközök: névmások (személyes névmás tárgyesete mi, ti, lo, la, ci, vi, li, le, 

személyes névmás részeshatározós esete – mi, ti, gli, le, ci, vi, gli/loro, hangsúlyos névmási 

alakok), utalás ismert helyszínre (ci), utalás már ismert személyre vagy dolgok részhalmazára 

(ne) 

 feltételezés, szándék, udvarias kérés kifejezése: condizionale presente (Prenderei il treno.) 

 meghiúsult szándék és kívánság kifejezése: condizionale passato (Ti avrei scritto prima, ma non 

ho avuto il tempo.) 

 

Az egyes témakörök tanulási eredményeként a tanuló: 

adott tématartományban megért egyszerű, többnyire ismert nyelvi elemeket tartalmazó célnyelvi 

szöveget; 
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adott tématartományban létrehoz egyszerű, többnyire ismert nyelvi elemeket tartalmazó célnyelvi 

szöveget, tanult és begyakorolt nyelvi eszközökkel; 

felismeri és használja a legegyszerűbb mindennapi nyelvi funkciókat életkorának és nyelvi szintjének 

megfelelő, egyszerű helyzetekben interakciót folytatva. 

 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör Óraszám 

Argomenti personali: famiglia, stile di vita 20 

Ambiente e natura 20 

Scuola, attività in classe 15 

Feste, viaggio, turismo 25 

Questioni pubbliche 10 

Apprendimento dell’italiano e delle lingue 10 

Argomenti interculturali 15 

Argomenti e attività interdisciplinari 10 

Argomenti attuali 5 

Tempo libero, divertimento 10 

Acquisire e condividere conoscenze 4 

Összes óraszám: 144 
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11. évfolyam 

Nyelvi funkciók az olasz mint második idegen nyelvre a 11. évfolyamon (a zárójelben olvasható 

olasz nyelvű kifejezések példák): 

 remény kifejezése (Spero di…) 

 véleménykérés és arra reagálás (Qual è la tua opinione? Secondo la mia opinione…) 

 tetszés, illetve nem tetszés kifejezése (Ti / Le sta bene. Non mi va.) 

 egyetértés kifejezése (Mi hai convinto.) 

 egyet nem értés kifejezése (Non è il caso. Ci mancherebbe altro!) 

  dolgok rövid/egyszerű jellemzése (È di…, Si usa per …) 

 lehetőség kifejezése (Può darsi. Certo. È possibile.)  

 bizonyosság, bizonytalanság kifejezése (Sono certo/È sicuro/È chiaro che...,So/Ho saputo che..., È 

evidente/È ovvio che...,Vedo che...Non sono certo/ Non sono sicuro/Non sono convinto/ Dubito, 

Credo/Penso/Mi pare/Direi che...) 

 javaslat és arra reagálás (Ho/Abbiamo deciso di..., Ho/Abbiamo intenzione di...,Penso di…) 

 meghívás és arra reagálás (Vorrei invitarti ... ) 

 bánat / bosszúság kifejezése (Che pena! Che dolore!Mi fa pena! Sono triste.) 

 akarat, képesség kifejezése (Voglio / vorrei…) 

 szükségesség kifejezése (Ho bisogno di…, Devo …) 

Nyelvi elemek és struktúrák az olasz mint második idegen nyelvre a 11. évfolyamon (a zárójelben 

olvasható olasz nyelvű kifejezések példák): 

 a cselekvő személyének általánossága (La festa si celebra il 19 marzo.) 

 a cselekvés eredményessége: forma passiva (Tutti sono invitati da Mario.) 

 jelenhez már nem köthető események kifejezése: passato remoto (írott szövegben felismerés 

szinten, pl. Dante nacque nel 1265.) 

 egyenes és függő beszéd jelen időben (Caterina dice che è arrabbiata.) 

 személyes vélemény kifejezése az igék congiuntivo alakjával (Spero che tu mi capisca.) 

 feltételesség kifejezése (Se avrò la macchina, prenderò la patente.) 

Az egyes témakörök tanulási eredményeként a tanuló: 

adott tématartományban megért egyszerű célnyelvi szöveget; 

adott tématartományban létrehoz egyszerű célnyelvi szöveget; 

adott tématartományban nyelvi szintjének és életkorának megfelelő interakciót folytat a tanult nyelvi 

elemek felhasználásával. 
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A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör Tervezett óraszám 

Argomenti personali: famiglia, stile di vita 15 

Ambiente e natura 10 

Scuola, attività in classe 10 

Feste, viaggio, turismo 8 

Questioni pubbliche 8 

Apprendimento dell’italiano e delle lingue 8 

Argomenti interculturali 8 

Argomenti e attività interdisciplinari 8 

Argomenti attuali 8 

Scienza e tecnologia, comunicazione 7 

Tempo libero, divertimento 8 

Acquisire e condividere conoscenze 10 

Összes óraszám: 108 
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12. évfolyam 

Nyelvi funkciók az olasz mint második idegen nyelvre a 12. évfolyamon (a zárójelben olvasható 

olasz nyelvű kifejezések példák): 

 remény kifejezése (Spero di…) 

 véleménykérés és arra reagálás (Qual è la tua opinione? Secondo la mia opinione…) 

 tetszés, illetve nem tetszés kifejezése (Ti / Le sta bene. Non mi va.) 

 egyetértés kifejezése (Mi hai convinto.) 

 egyet nem értés kifejezése (Non è il caso. Ci mancherebbe altro!) 

 dolgok, rövid/egyszerű jellemzése (È di…, Si usa per …) 

 lehetőség kifejezése (Può darsi. Certo. È possibile.)  

 bizonyosság, bizonytalanság kifejezése (Sono certo/È sicuro/È chiaro che...,So/Ho saputo 

che..., È evidente/È ovvio che...,Vedo che...Non sono certo/ Non sono sicuro/Non sono 

convinto/ Dubito, Credo/Penso/Mi pare/Direi che...) 

 javaslat és arra reagálás (Ho/Abbiamo deciso di..., Ho/Abbiamo intenzione di...,Penso di…) 

 meghívás és arra reagálás (Vorrei invitarti ... ) 

 bánat / bosszúság kifejezése (Che pena! Che dolore!Mi fa pena! Sono triste. 

 akarat, képesség kifejezése (Voglio / vorrei…) 

 szükségesség kifejezése (Ho bisogno di…, Devo …) 

 

Nyelvi elemek és struktúrák az olasz mint második idegen nyelvre a 12. évfolyamon (a zárójelben 

olvasható olasz nyelvű kifejezések példák): 

 utalás a közlés már ismert elemeire: a kettős névmások (Me ne vado. Me lo dici tu?) 

 igék kölcsönös névmással (Ci siamo conosciuti un anno fa.) 

 vonatkozó névmás (quale) 

 tulajdonságok hasonlítása (Venezia è più bella che grande.) 

 rendhagyó fokozású melléknevek (Il maggior problema è il lavoro.) 

 logikai viszonyok összetett mondatokban (Non avevamo cellulari, così nessuno poteva 

rintracciarci.) 

 szóképzés (a leggyakoribb képzők) 

 

Az egyes témakörök tanulási eredményeként a tanuló: 

adott tématartományban megért egyszerű célnyelvi szöveget; 

adott tématartományban létrehoz egyszerű célnyelvi szöveget; 

adott tématartományban nyelvi szintjének és életkorának megfelelő interakciót folytat a tanult 

nyelvi elemek felhasználásával. 
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A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör Tervezett óraszám 

Argomenti personali: famiglia, stile di vita 12 

Ambiente e natura 8 

Scuola, attività in classe 7 

Feste, viaggio, turismo 8 

Questioni pubbliche 8 

Apprendimento dell’italiano e delle lingue 8 

Argomenti interculturali 8 

Argomenti e attività interdisciplinari 8 

Argomenti attuali 8 

Scienza e tecnologia, comunicazione 7 

Tempo libero, divertimento 8 

Acquisire e condividere conoscenze 6 

Összes óraszám: 96 

 


