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Lecke címe 

Óraszám 

Témakörök Kommunikációs cél Készségfejlesztés Nyelvtan Civilizáció 

1. ¡Hola!  

¿Qué tal? 

 

1-8. óra 

Bemutatkozás 

 

-Üdvözlés, elköszönés (Hola, 

Buenos días, …Hasta luego) 

-Bemutatkozás (Me llamo …, 

Soy …) 

Beszédkészség:  

13. o./10, 17. o./18. 

Mf. 9. o./19. 

Halláskészség: 

16. o./13. 

17. o./16. 

Mf. 8. o./18. 

Olvasáskészség: 

Mf. 7. o./13. 

 

-A spanyol ábécé 

-A kiejtés 

-A főnevek és melléknevek 

neme, száma és sorrendje 

-A névelők 

-A személyes névmások 

alanyesete 

-A ser ige ragozása 

-Az -ar végű igék ragozása 

-A llamarse ige ragozása 

-Elöljárószók: en, de 

-A szórend 

-A tárgyeset 

A spanyol nevek 

2. Ésta es mi 

familia 

 

9-16. óra 

Család -Hogylét kifejezése (¿Cómo 

estás? Estoy bien, mal.) 

-Bemutatás (Éste es …) 

-Jellemzés (Mi madre se 

llama, tiene …, trabaja …) 

Beszédkészség: 

19. o./3. 

24. o./9. 

26. o./1. 

Mf. 12. o./10. 

Halláskészség: 

19. o./1. 

25. o./12. 

Mf. 10. o./1. 

Mf. 14 o. /15.  

Mf. 15. o. /19.  

Olvasáskészség: 

21. o./5., 6. 

Mf. 10. o./3.  

Mf. 13. o. /11. 

Mf. 15. o./19. 

-Az estar ige ragozása 

-Ser vagy estar? 

-Az -er, -ir végű igék 

-A tener ige ragozása 

-Éste vagy este? 

-Rövidülő melléknevek 

-Muy/un poco vagy mucho/poco? 

-A hangsúlytalan birtokos 

névmások 

-Elöljárószók: con, para 

-Számok 0-100 

-A spanyol 

királyi család 

-A latin-amerikai 

szappanoperák 



 

Lecke címe 

Óraszám 

Témakörök Kommunikációs cél Készségfejlesztés Nyelvtan Civilizáció 

3. ¿Qué te gusta 

hacer? 

 

17-26. óra 

Szabadidő -Meghívás  

(¿Te apetece ir …? 

¿Qué tal si vamos …?) 

-Meghívás elfogadása és 

elutasítása (Vale. /Bueno, 

pero …) 

-Tetszés, nemtetszés 

kifejezése 

(Me gusta …/No me gusta…) 

-Telefonbeszélgetés 

(Dígame.) 

Olvasáskészség: 

33. o./16. 

34. o./2. 

Beszédkészség: 

32. o./11., 12., 13., 15. 

Mf. 18. o./11. 

Mf. 21. o. /17. 

Halláskészség: 

29. o./8.  

33. o./14. 

Mf. 17. o./8. 

Mf. 18. o./10. 

Íráskészség: 

Mf. 19. o./13. 

-A diftongálódó igék 

-A tőhangváltó igék 

-A querer és a poder igék 

használata 

-A gustar és querer igék 

használata 

-A decir, hacer, poner, salir, ir 

igék ragozása 

- A személyes névmások 

részeshatározós esete 

-Időhatározók 

-Elöljárószók: para, a 

-Y vagy e? O vagy u? 

-Quedar vagy quedarse? 

-Televízió-, 

mozi- és 

színházműsor 

4. ¿Dónde 

vives? 

 

27-34. óra 

Lakóhely -Helymeghatározás 

(¿Dónde está …?) 

-Lakóhely bemutatása 

(Nuestra casa es…, tiene …) 

-Információkérés és –adás: 

lakás 

(¿Cuántas habitaciones hay? 

¿Hay …? ¿Cómo es …?) 

 

Olvasáskészség: 

37. o./3., 5., 6. 

42. o./2. 

Mf. 25. o./13. 

Beszédkészség: 

41. o./15. 

Mf. 23. o./7.  

Mf. 24. o. /10. 

Mf. 25. o. /11., 12. 

Mf. 27. o./17. 

Halláskészség: 

35. o./1., 2. 

Mf. 27. o./17. 

Íráskészség: 

41. o./14. 

Mf. 26. o./14. 

-A ser, estar, hay igék használata 

-A saber ige ragozása 

-A saber és a poder igék 

használata 

-Helyhatározószók 

-Muchos/pocos vagy 

mucho/poco? 

-Ez vagy az? Itt vagy ott? 

-A sorszámnevek 1-10 

-A számok 100-1000 

-Jellegzetes 

spanyol házak 

-A loftok 



 

Lecke címe 

Óraszám 

Témakörök Kommunikációs cél Készségfejlesztés Nyelvtan Civilizáció 

Balance 1.  

 

35-36. óra 

Ismétlés  Olvasáskészség: 

Mf. 28. o./2   

Mf. 30. o. /10. 

Mf. 31. o. /12. 

Beszédkészség: 

Mf. 31. o./13., 14. 

Halláskészség: 

Mf. 28. o./3., 5. 

  

Dolgozat  

37. óra 

     

Javítás  

38. óra 

     

5. ¿Para llegar a 

la Ópera, por 

favor? 

 

39-44. óra 

Közlekedés a 

városban 

-Információkérés –és adás: 

utazás, útbaigazítás 

(¿Para ir a …? ¿Hay … por 

aquí? ¿Está cerca …? 

-Szolgáltatások (farmacia, 

supermercado, Correos, …) 

Olvasáskészség: 

45. o./5., 7. 

49. o./16. 

Mf. 33. o./6. 

Mf. 35. o. /10. 

Mf. 36. o. /15. 

Beszédkészség: 

48. o./14., 15. 

Mf. 33. o./7.  

Mf. 35. o. /11., 13. 

Mf. 37. o. /16. 

Halláskészség: 

47. o./9., 10. 

48. o./13. 

Mf. 33. o./5. 

Mf. 35. o./ 11., 13. 

Íráskészség: 

47. o./11. 

-Hay que vagy tener que? 

-No … ni … 

-A felajánló kérdés 

-Kérdőszók elöljárószóval 

-A számok 1000-100 000 

Barcelona és 

Sevilla 



 

Lecke címe 

Óraszám 

Témakörök Kommunikációs cél Készségfejlesztés Nyelvtan Civilizáció 

6. ¿Dónde 

hacemos las 

compras hoy? 

 

45-52. óra 

Vásárlás -Információkérés –és adás: 

vásárlás 

(¿Cuánto es? ¿Puedo pagar 

con tarjeta? ¿Dónde se 

puede comprar …?) 

-Tetszés, nemtetszés 

kifejezése (¿Cuál prefieres? 

La roja es mucho más 

bonita.) 

 

Olvasáskészség: 

55. o./10. 

57. o./14. 

Mf. 42. o./18.  

Mf. 43. o. /21. 

Beszédkészség: 

55. o./8.  

56. o./12. 

57. o./13., 15. 

Halláskészség: 

55. o./9, 14. 

56. o./11. 

Mf. 41. o./13  

Mf. 42. o. /17. 

-A melléknevek fokozása 

-A személyes névmások 

tárgyesete 

-A que vonatkozó névmás 

-A conocer és dar igék ragozása 

Spanyol márkák, 

árucikkek 

7. ¿Qué día es 

hoy? 

 

53-60. óra 

Napirend -Találkozó megbeszélése, 

időpont és dátum kifejezése 

(¿Quedamos a las ocho 

delante del cine?/¿Qué día es 

hoy? ¿Qué hora es?) 

-Meghívás elfogadása és 

elutasítása (Vale, de acuerdo. 

/No, porque …) 

-Űrlap kitöltése (formulario 

de un hotel) 

 

Olvasáskészség: 

61. o./5., 6. 

Mf. 49. o./19. 

Beszédkészség: 

64. o./11. 

Mf. 48. o./17. 

Halláskészség: 

59. o./3., 14. 

64. o. /10.  

65. o./13. 

Mf. 47. o./15., 16. 

Íráskészség: 

Mf. 48. o./18. 

-A visszaható igék 

-A közeljövő: ir a + főnévi 

igenév 

-A névmások sorrendje 

-A todo, todos használata 

-Az óra kifejezése 

-A dátum kifejezése 

Spanyol és 

magyar ünnepek 



 

Lecke címe 

Óraszám 

Témakörök Kommunikációs cél Készségfejlesztés Nyelvtan Civilizáció 

8. ¿Vamos a 

desayunar 

juntos? 

 

61-68. óra 

Étkezés -Információkérés –és adás: 

étkezés (¿Qué nos 

recomienda? La carta, por 

favor. /¿Qué les traigo?)  

-Tetszés, nemtetszés 

kifejezése (El gazpacho está 

rico. / El pan está seco.) 

 

Olvasáskészség: 

69. o. /4. 

72. o. /11. 

74. o./1. 

Mf. 50. o./3. 

Beszédkészség: 

67. o. /2. 

71. o. /6.  

72. o./9., 10.,  

73. o./13., 14. 

74. o./2. 

Mf. 55. o./18. 

Halláskészség:  

71. o./7. 

72. o. /12. 

Mf. 50. o./1.  

Mf. 54. o. /13., 14. 

Íráskészség: 

Mf. 52. o./9  

Mf. 54. o. /15. 

-A felszólító mód 

-Algo-algún-ningún 

-A traer ige ragozása 

A spanyol 

konyha 

Balance 2.  

 

69-70. óra 

Ismétlés  Munkafüzet: 

Olvasáskészség: 

Mf. 59. o./13. 

Beszédkészség: 

Mf. 56. o./6., 8 

Mf. 59. o. /14. 

Halláskészség: 

Mf. 56. o./6., 8. 

Mf. 58. o./12. 

  

Dolgozat  

71. óra 

     

Javítás  

72. óra 

   

 

 

  

 



 

Lecke címe 

Óraszám 

Témakörök Kommunikációs cél Készségfejlesztés Nyelvtan Civilizáció 

9. ¿Qué tiempo 

hace? 

 

73-78. óra 

Időjárás -Információkérés –és adás: 

időjárás (¿Qué tiempo hace? 

Hace frío, calor, …) 

-Szabadidős program 

megbeszélése (¿Podemos ir 

a la playa? ¿Dónde quieres 

pasar las vacaciones? 

 

Olvasáskészség: 

76. o. /4. 

82. o. 

Mf. 61. o./4., 5 

Mf. 65. o. /15. 

Beszédkészség: 

75. o./2. 

79. o. /11., 12. 

80. o./14. 

Mf. 62. o./10 

Mf. 63. o. /13. 

Mf. 64 .o. /15. 

Halláskészség: 

77. o. /7. 

80. o. /15. 

Mf. 62. o./7., 8. 

Íráskészség:  

Mf. 62. o./9. 

-A személytelen igék 

-Elöljárószók: por 

-A számok 100 000 -1 000 000 

-A milliós számnevek használata 

Spanyolország 

földrajza és 

éghajlata 

10. ¿Qué has 

hecho hoy? 

 

79-86. óra 

A közelmúltban 

történt 

események 

-Múltbeli élmények 

elmesélése 

(¿Has estado alguna vez …? 

-Ok-okozati viszony 

kifejezése 

(¿Por qué está triste? Porque 

…) 

-Levél írása 

Beszédkészség:  

86. o. /7. 

88. o. /13. 

Mf. 66. o./3., 4. 

Mf. 69. o. /12. 

Halláskészség:  

86. o. /8. 

Mf. 68. o./9.  

Mf. 69. o. /13. 

Olvasáskészség: 

90. o./1. 

Mf. 70. o./15. 

Íráskészség: 

90. o. /2. 

Mf. 69. o./14. 

Mf. 71. o. /17. 

-A befejezett melléknévi igenév 

-A közelmúlt (pretérito perfecto) 

-Acabar de + főnévi igenév 

-A nada, nadie használata 

- estar + gerundio 

Toledo  



 

Lecke címe 

Óraszám 

Témakörök Kommunikációs cél Készségfejlesztés Nyelvtan Civilizáció 

11. ¿Qué pasó? 

 

87-96. óra 

Hírek -Történet, események 

elmesélése a múltban 

Olvasáskészség:  

92. o. /4. 

98. o.  

Beszédkészség:  

97. o. /9. 

Mf. 9. o./19. 

Halláskészség:  

91. o. / 2.,3. 

93. o. /5.  

96. o. / 8. 

Mf. 72. o./ 4. 

Mf. 77. o. /18. 

-Az elbeszélő múlt (pretérito 

indefinido) I 

-Rendhagyó igék indefinidóban 

- Az en elöljárószó használata 

időhatározókban 

Hernán Cortés és 

Francisco Pizarro 

élete 

12. Una carta de 

Madrid 

 

97-104. óra 

Utazás -Levél írása (informális, 

baráti levél) 

Olvasáskészség: 

100. o. /4.  

103. o. / 7. 

105. o. / 14. 

106. o.  

Mf. 82. o./16. 

Beszédkészség: 

104. o. /9., 11., 12. 

105. o. / 15. 

Mf. 83. o./18. 

Halláskészség: 

99. o. /1. 

104. o. /10. 

105. o. / 13. 

Mf. 78. o./2. 

Mf. 80. o. /9.  

Mf. 82. o. /15. 

Íráskészség: 

Mf. 80. o./7. 

Mf. 83. o./19. 

-Az elbeszélő múlt II 

-Pretérito perfecto vagy pretérito 

indefinido? 

-A határozott névelő önálló 

(főnév nélküli) használata 

Kolombusz 

Kristóf élete 

Balance 3.  

105-106. óra 

Ismétlés  Olvasáskészség: 

Mf. 86. o./8. 

Halláskészség: 

Mf. 84. o./4. 

Íráskészség: 

Mf. 86 .o. /9. 

  



Mf. 87. o./11. 

Dolgozat  

107. óra 

     

Javítás  

108. óra 

     

 


