Finn nyelv
9. évfolyam
A finn ábécé és a kiejtés
Ismerkedés, köszönés. Ország, nemzetiség, nyelv. A körülöttünk lévő tárgyak és emberek.
Nyelvtani szerkezetek: a személyes névmások, a létige egyes számban, tagadó ige egyes
számban, Kuka? Mikä? -ko/-kö
Színek, ruhadarabok.
A személyes névmások ragos alakjai. Az egyes szám és a többes szám használata. A
fokváltakozás. Kenellä? Millä? Minkävärinen?
A család. A tőszámnevek.
A személyes névmások többes száma. Kenen? Minkä? Kuinka monta? Kuinka vanha?
Ruhavásárlás. Tulajdonságok. A melléknevek ellentétpárokban, a tagadó ige többes száma, a
létige többes száma. Millainen? Millaiset?
Mitä kuuluu? – udvariassági fordulatok, napszakok és napszaki köszönések. Egy nap az
iskolában. Tantárgyak. A hét napjai. Az óra kifejezése. A mennyiségjelzős szerkezetek. Az
igetípusok 1-4. A jelen idejű igeragozás. Milloin? Paljonko?
A tanév rendje és a szünidők. Évszakok, hónapok. A sorszámnevek. Monesko? Millä?
Orvosi vizsgálaton. A testrészek. Az egyszerű múlt idő (imperfekti) jelen időben.
Otthon. Saját szobám berendezése (bútorok). Útbaigazítás, tájékozódás várostérképen.
Missä? (ragok és névutók)
Betegség. A tagadó igeragozás jelen időben.
A nyaralóban. A fiatalok kommunikációs formái. Miten?
Kirándulás. Az irányhármasság esetei. Missä? Mistä? Mihin? Millä? Miltä Mille?
10. évfolyam
Mitä työtä sinä teet? Foglalkozások és munkahelyek.
Mitä harrastat? Fiatalok hobbija, lovaglás, film. A múlt idejű igék tagadó alakjai. A –minen
képző. Igevonzatok
Pikkujoulu. A finn kiskarácsony. Az összetett szavak.
Jouluna. A finn karácsony. A többes számú partitivusi alakok képzése és használata.
Talviloma. Téli sportszünet programja. A melléknév fokozása.
Odotamme vieraita. Vendégvárás, vásárlás élelmiszerboltban. A tárgy kifejezése.
Kutsut. Vendégségben. Igevonzatok. A –t tárgyrag.
Vappu, kevään juhla. A május elsejei szokások. A felszólító mód.
Kesä tulee! Terveink a nyárra. A necesszív szerkezetek. Az 1. és a 3. infinitivus használata
11. évfolyam
Hei! Kuka sinä olet? Bemutatkozás. Udvariassági kifejezések, számok, az óra kifejezése,
évszakok és hónapok. Színek, az időjárás, az országnevek.
Tervetuloa kouluun! Tantárgyak, órarend, diáknyelvi kifejezések. Az igeragozás jelen időben
Miten kesä meni? Nyári elfoglaltságok, programok. Igeragozás múlt időben.

Hyvää ruokahalua! Étkezés az iskolai menzán. Étkezési szokások. A névszók többes száma. A
partitivus. A névmások ragozása. Ételek nevei. A –sti képző
Missä nähdään? Találkozás a városban. A kérdőszavak. A helyhatározók esetei. A 3.
infinitivus. Köszönet kifejezése.
Apua, meillä siivotaan! Takarít a család. Házimunkák és eszközök, a konyha és fürdőszoba
berendezése. A genitivus. A birtokos személyragok. A felszólító mód.
Mikä sinusta tulee isona? Pályaválasztás. Foglalkozások. A feltételes mód. Igevonzatok.
Täällä on ALE! Ruhavásárlás, öltözködés. A melléknév fokozása.
Ilta nuorisotalolla. Szabadidő, hobbi.
12. évfolyam
Sarjakuvia ja romaaneja. Olvasás, könyvek. A perfectum.
Ystävyys on tärkeää. A barátság. A plusquamperfectum. Érzelmek kifejezése
Mökille talvella. Télen a víkendházban. Állatok. A személytelen szerkezet. A finn szauna.
Terveysintoilua. Az egészséges életmód. A határozószók
Luokkaretki pääkaupunkiin. Helsinki nevezetességei, a tömegközlekedés.
Soittakaa ambulanssi! Közúti baleset. Összetett mondatok.
Pääsiäisherkkuja. Húsvéti szokások, ételek. A finn ünnepek. A főnévi igenevek.
Meilla ja teillä. Öltözködés, vélemény kifejezése. A melléknévi igenevek
Ohi on, mitä nyt? Tervek a jövőre.

