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• 2. negyedév 

o Témakörök: 

� Bemutatkozás, számok, főnevek neme, névelők, többesszám 

o Számonkérési formák: dolgozat, szóbeli felelet, gyakorlat, házi 

dolgozat, csoportmunka, online feladatok elvégzése 

o Elvárás: 

� 2-es érdemjegyért: Dolgozatok eredményes megírása (nem 

0) 

� 3-as érdemjegyért: Dolgozatok eredményes megírása (nem 

0), fent megjelölt témakörök ismerete 

� 4-es érdemjegyért: Dolgozatok eredményes megírása (nem 

0), fent megjelölt témakörök ismerete, aktív órai munka, házi 

feladatok megoldása 

� 5-ös érdemjegyért: Aktív órai munka, házifeladatok 

megoldása, a fent megjelölt témakörök beható ismerete, 

gyakorlás Quizlet és Duolingo segítségével 

o Pótlási lehetőség 0-s érdemjegy esetén:  

https://quizlet.com/class/5865557/ - szókártyák gyakorlása, 

beszámolás az ott szereplő témák szavaiból 

http://webnyelv.hu/olasz-nyelv/ első három anyagának ismerete: 

Az olasz főnév neme, Névelők az olaszban, Többesszám 

Feladatok: http://www.italianonline.it/esercizi.html#articoli (Articoli, 

Plurale) 

o Pótlási lehetőség 0-s érdemjegy esetén:  

https://quizlet.com/class/5865557/ - szókártyák gyakorlása, 

beszámolás az ott szereplő témák szavaiból 

http://webnyelv.hu/olasz-nyelv/ első három anyagának ismerete: 

Az olasz főnév neme, Névelők az olaszban, Többesszám 

Feladatok: http://www.italianonline.it/esercizi.html#articoli (Articoli, 

Plurale) 

 

 

 

 



Olasz nyelv - Magánének – Haladó 
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• 2. negyedév 

o Témakörök: 

� Ismétlés, a ház, a család, jelenidejű igeragozás – rendhagyó, 

nem rendhagyó, segédigék, általános alany 

o Számonkérési formák: dolgozat, szóbeli felelet, gyakorlat, házi 

dolgozat, csoportmunka, online feladatok elvégzése 

o Elvárás: 

� 2-es érdemjegyért: Dolgozatok eredményes megírása (nem 

0) 

� 3-as érdemjegyért: Dolgozatok eredményes megírása (nem 

0), fent megjelölt témakörök ismerete 

� 4-es érdemjegyért: Dolgozatok eredményes megírása (nem 

0), fent megjelölt témakörök ismerete, aktív órai munka, házi 

feladatok megoldása 

� 5-ös érdemjegyért: Aktív órai munka, házifeladatok 

megoldása, a fent megjelölt témakörök beható ismerete, 

gyakorlás Quizlet és Duolingo segítségével 

o Pótlási lehetőség 0-s érdemjegy esetén:  

https://quizlet.com/class/2524309/ - szókártyák gyakorlása, 

beszámolás az ott szereplő témák szavaiból 

http://webnyelv.hu/olasz-nyelv/ néhány anyagának ismerete: Az 

olasz főnév neme, Névelők az olaszban, Többesszám, Számok 

olaszul, Az olasz ci használata, Olasz igeragozás – Presente 

dell’indicativo (Kijelentő mód jelen idő) 

o Pótlási lehetőség hiányzások esetén:  

https://quizlet.com/class/2524309/ - szókártyák gyakorlása, 

beszámolás az ott szereplő témák szavaiból 

http://webnyelv.hu/olasz-nyelv/ néhány anyagának ismerete: Az 

olasz főnév neme, Névelők az olaszban, Többesszám, Számok 

olaszul, Az olasz ci használata, Olasz igeragozás – Presente 

dell’indicativo (Kijelentő mód jelen idő) 

 

 
 


