
Batthyány Kázmér Gimnázium helyi tanterve francia mint második 

idegen nyelvből négy évfolyamos tantárgyi felosztásban(Új) 

9–12. évfolyam 

Célok és feladatok 

A második idegen nyelv tanulásának célja, hogy a diákokat a négy tanév során alap-illetve 

középszintű nyelvtudáshoz juttassa. A második nyelv tanulását megkönnyítheti az első nyelv 

elsajátítása során nyert tapasztalat, hiszen a célnyelvű óravezetés, a feladat- és szövegtípusok, 

munkaformák és követelmények már ismertek. A diákok nyelvtanulási stratégiái és önbizalma 

szintén támogathatják az újabb nyelv tanulását. Ez a korosztály látványosabb tempóban halad 

az előző évfolyamokon jellemzőnél, ezért reálisan elvárható, hogy a második idegen nyelvből 

a 10. tanév végére minden diák elérje az A1 szintet, a 12. évfolyam befejezésére pedig az A2-

őt. A célok és feladatok ráépülnek az első idegen nyelvnél kifejtettekkel. 

Fejlesztési követelmények 

A tanuló ismert témakörben, szóban és írásban tud információt cserélni, rövidebb szöveget 

megérteni és létrehozni. Nyelvtudását önállóan szinten tartja, illetve szakmai érdeklődésének 

megfelelően továbbfejleszti. Nyelvtudása segítségével képes képet alkotni a frankofón 

országok népeiről és kultúrájáról. 

Témalista  

 Én és a családom: személyi adatok; foglalkozások; otthoni teendők, kötelességek; 

családi ünnepek. Az otthon. A szűkebb környezet: a lakás bemutatása; a lakószoba 

bemutatása. Emberi kapcsolatok: barátság; emberek külső és belső jellemzése. 

 Tágabb környezetünk: falu, kisváros, világváros; a lakóhely bemutatása; 

idegenvezetés a lakóhelyen; növények és állatok. 

 Az iskola világa: az iskola bemutatása; az ideális órarend; az ideális iskola; egy 

célnyelvi iskola összehasonlítása az itthonival. 

 Egészséges életmód. 

 Étkezés: étkezési szokások nálunk és más országokban; ételek és ételreceptek; 

éttermek és gyorséttermek. 

 Utazás: utazási előkészületek; nyaralás itthon és külföldön. 

 Szabadidő és szórakozás: kedvenc sport; gyűjtemények; sport az iskolában és az 

iskolán kívül; videó, számítógép és olvasás; kulturális események; a színház és a mozi 

világa; a modern és a klasszikus zene; az internet világa. 

 A munka világa: munkavállalás nyáron, pályaválasztás, Európai Unió 

 Országismeret: találkozások a célország(ok) kultúrájával, tájékozódás a célország(ok) 

életéről. 

 Tudományos és technikai műveltség: a tudomány és technikai eszközök szerepe 

mindennapjainkban; a célország(ok) közismert technikai és tudományos 

csúcsteljesítményei. 

9. évfolyam 
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Tartalom 

Kommunikációs szándékok 

(lásd a 10. évfolyam tantervében) 

Fogalomkörök 

(lásd a 10. évfolyam tantervében) 

A továbbhaladás feltételei 

Hallott szöveg értése 

A tanuló legyen képes 

 kéréseket és utasításokat követni;  

 ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdéseket és közléseket megérteni;  

 ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szövegből fontos információt kiszűrni;  

 jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szöveg lényegét megérteni.  

Beszédkészség 

A tanuló legyen képes 

 ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre egyszerű struktúrákba rendezett 

válaszokat adni;  

 egyszerű mondatokban közléseket megfogalmazni, kérdéseket feltenni;  

 megértési problémák esetén segítséget kérni;  

 egyszerű párbeszédben részt venni.  

Olvasott szöveg értése 

A tanuló legyen képes 

 ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szövegben fontos információt megtalálni;  

 jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szöveg lényegét megérteni;  

 egyszerű, képpel illusztrált történetet követni.  

Íráskészség 

A tanuló legyen képes 

 ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, néhány szavas mondatokat diktálás után 

helyesen leírni;  

 egyszerű közléseket tanult minta alapján írásban megfogalmazni;  

 egyszerű, rövid baráti üzenetet, üdvözletet létrehozni.  
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A francia mint második idegen nyelv a gimnázium 9. évfolyama számára a Michel Soignet -

Szabó Anita France-Euro-Express 1 című tankönyv és munkafüzet alapján 

Órakeret: heti 4 óra, évi 148 óra 

Új anyag feldolgozása és gyakorlása: 120 óra 

Kiegészítő nyelvtani feladatok: 8 óra 

Szintfelmérés a nyelvvizsgára (DELF A1): 10 óra 

Dolgozatírás és javítás: 10 óra 
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Témakör Óraszám 

Kapcsolatteremtés, bemutatkozás, ismerkedés, nemzetiség, 

ízlés,  

18 óra 

Beszélgetés egy harmadik személyről, külső, belső 

tulajdonságok 

16 óra 

Barátkozás, baráti kapcsolatok 20 óra 

Étkezés: étkezési szokások nálunk és Franciaországban; ételek 

és ételreceptek; éttermek és gyorséttermek. 

20 óra 

Utazás külföldre, külföldi országnevek, városok 12 óra 

Lakóhely, ház, lakás, nyaraló, bútorok, belső  

Útvonal, tájékozódás 15 óra 

Szabadidő és szórakozás: kedvenc sport; olvasás; kulturális 

események; a színház és a mozi világa 

20 óra 

Szülőföld, különös tekintettel Szigetszentmiklósra, 

Franciaország 

20 óra 
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10. évfolyam 

Tartalom 

Kommunikációs szándékok 

Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok: 

 megszólítás,  

 köszönés, elköszönés,  

 bemutatás, bemutatkozás,  

 érdeklődés hogylét iránt és arra reagálás,  

 engedélykérés és arra reagálás,  

 köszönet és arra reagálás,  

 bocsánatkérés és arra reagálás,  

 gratuláció, jókívánságok és arra reagálás,  

 személyes levélben megszólítás, és elbúcsúzás.  

Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok: 

 sajnálkozás,  

 öröm,  

 elégedettség, elégedetlenség,  

 csodálkozás,  

 remény,  

 bánat,  

 bosszúság.  

Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok: 

 véleménykérés és arra reagálás,  

 valaki igazának az elismerése és el nem ismerése, 

 egyetértés, egyet nem értés,  

 tetszés, nem tetszés,  

 akarat, kívánság, képesség, kötelezettség, szükségesség, lehetőség,  

 ígéret,  

 szándék, terv, 

 dicséret, kritika.  

Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok: 

 dolgok, személyek megnevezése, leírása,  

 események leírása,  

 információkérés, információadás,  

 igenlő vagy nemleges válasz,  

 tudás, nem tudás,  

 bizonyosság, bizonytalanság.  
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A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok: 

 kérés,  

 tiltás, felszólítás,  

 javaslat és arra reagálás,  

 meghívás és arra reagálás,  

 kínálás és arra reagálás.  

Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok: 

 visszakérdezés, ismétléskérés,  

 nem értés,  

 betűzés kérése, betűzés,  

 felkérés lassabb, hangosabb beszédre. 

 

Fogalomkörök 

 cselekvés, történés, létezés kifejezése,  

 birtoklás kifejezése,  

 térbeli és időbeli viszonyok,  

 mennyiségi és minőségi viszonyok,  

 esetviszonyok,  

 szövegösszetartó eszközök. 

A továbbhaladás feltételei 

Hallott szöveg értése 

A tanuló legyen képes 

 jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérések, kérdések, közlések, 

események lényegét megérteni;  

 kb. 100 szavas köznyelvi szövegben lényeges információt a lényegtelentől 

elkülöníteni.  

 jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szövegből fontos információt 

kiszűrni;  

 ismeretlen nyelvi elem jelentését jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott;  

 szövegből kikövetkeztetni.  

 

Beszédkészség 

A tanuló legyen képes 

 jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre egyszerű struktúrákba 

rendezett válaszokat adni;  

 egyszerű mondatokban közléseket megfogalmazni, kérdéseket feltenni, eseményeket 

elmesélni;  

 megértési problémák esetén segítséget kérni;  

 egyszerű párbeszédben részt venni;  

 beszélgetést kezdeményezni, befejezni.  
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Olvasott szöveg értése 

A tanuló legyen képes 

 jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szövegben fontos információt 

megtalálni;  

 ismeretlen nyelvi elem jelentését jó részt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott 

szövegből kikövetkeztetni;  

 kb. 100 szavas köznyelvi szöveg lényegét megérteni;  

 kb. 100 szavas köznyelvi szövegben lényeges információt a lényegtelentől 

elkülöníteni;  

 egyszerű, képpel illusztrált történet lényegét megérteni.  

Íráskészség 

A tanuló legyen képes 

 ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szöveget diktálás után helyesen leírni;  

 egyszerű, rövid informális levelet, baráti üdvözletet írni. 

 

A francia mint második idegen nyelv a gimnázium 10. évfolyama számára a Michel Soignet 

-Szabó Anita France-Euro-Express 1 és 2 című tankönyv és munkafüzet alapján 

Órakeret : heti 4 óra, évi 148 óra 

Új anyag feldolgozása és gyakorlása: 120 óra 

Kiegészítő nyelvtani feladatok: 8 óra 

Szintfelmérés a nyelvvizsgára (DELF A1 és A2): 10 óra 

Dolgozatírás és javítás: 10 óra 
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Témakör Óraszám 

Én és a családom: foglalkozások; otthoni teendők, kötelességek; 

családi ünnepek. Az otthon. A szűkebb környezet: a lakás 

bemutatása; a lakószoba bemutatása. Emberi kapcsolatok: 

barátság; emberek külső és belső jellemzése. 

21 óra 

Tágabb környezetünk: falu, kisváros, világváros; a lakóhely 

bemutatása; idegenvezetés a lakóhelyen; növények és állatok. 

19 óra 

Az iskola világa: az iskola bemutatása; az ideális órarend; az 

ideális iskola; egy célnyelvi iskola összehasonlítása az 

itthonival. 

15 óra 

Étkezés: étkezési szokások nálunk és más országokban; ételek 

és ételreceptek; éttermek és gyorséttermek. 

15 óra 

Utazás: utazási előkészületek; nyaralás itthon és külföldön. 15 óra 

Szabadidő és szórakozás: gyűjtemények; sport előny és hátrány, 

videó, számítógép és olvasás; kulturális események; a színház és 

a mozi világa; a modern és a klasszikus zene; az internet világa. 

18 óra 

Országismeret: találkozások a célország(ok) kultúrájával, 

tájékozódás a célország(ok) életéről. 

18 óra 
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11. évfolyam 

Tartalom 

Kommunikációs szándékok 

(lásd a 12. évfolyam tantervében) 

 

Fogalomkörök 

(lásd a 12. évfolyam kerettantervében) 

A továbbhaladás feltételei 

Hallott szöveg értése 

A tanuló legyen képes 

 kb. 100 szavas köznyelvi szövegből fontos információt kiszűrni;  

 kb. 100 szavas köznyelvi szövegben ismeretlen nyelvi elem jelentését a 

szövegösszefüggésből kikövetkeztetni;  

 kb. 150 szavas köznyelvi szöveg lényegét megérteni;  

 kb. 150 szavas köznyelvi szövegben lényeges információt a lényegtelentől 

elkülöníteni.  

Beszédkészség 

A tanuló legyen képes 

 köznyelven megfogalmazott kérdésekre összetettebb struktúrákba rendezett válaszokat 

adni;  

 egyszerű mondatokban közléseket megfogalmazni, kérdéseket feltenni, eseményeket 

elmesélni, érzelmeket kifejezni;  

 megértési, illetve kifejezési problémák esetén segítséget kérni;  

 beszélgetésben részt venni.  

Olvasott szöveg értése 

A tanuló legyen képes 

 kb. 100 szavas köznyelvi szövegben fontos információt megtalálni;  

 kb. 100 szavas szövegből ismeretlen nyelvi elem jelentését a szövegösszefüggésből 

kikövetkeztetni;  

 kb. 150 szavas köznyelvi szöveg lényegét megérteni;  

 kb. 150 szavas köznyelvi szövegben lényeges információt a lényegtelentől 

elkülöníteni.  

Íráskészség 

A tanuló legyen képes 
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 gondolatait egyszerű kifejezésekkel és mondatszerkezetekkel, a megfelelő nyelvi 

eszközök használatával logikus összefüggések alapján kb. 100 szavas szöveggé 

rendezni;  

 üzenetet, üdvözletet, baráti levet, rövid elbeszélést, jellemzést írni.  
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A francia mint második idegen nyelv a gimnázium 11. évfolyama számára a Michel Soignet 

-Szabó Anita France-Euro-Express 2 és 3 című tankönyv és munkafüzet alapján 

Órakeret : heti 4 óra, évi 148 óra 

Új anyag feldolgozása és gyakorlása: 120 óra 

Kiegészítő nyelvtani feladatok: 8 óra 

Szintfelmérés a nyelvvizsgára (DELFA3): 10 óra 

Dolgozatírás és javítás: 10 óra 
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Témakör Óraszám 

Én és a családom: személyi adatok; foglalkozások; otthoni 

teendők, kötelességek; családi ünnepek. Az otthon. A szűkebb 

környezet: a lakás bemutatása; a lakószoba bemutatása. Emberi 

kapcsolatok: barátság; emberek külső és belső jellemzése. 

16 óra 

Tágabb környezetünk: falu, kisváros, világváros; a lakóhely 

bemutatása; idegenvezetés a lakóhelyen; növények és állatok. 

20 óra 

Az iskola világa: tanár – diák – szülőkapcsolat, az ideális 

órarend; az ideális iskola; érettségi vagy folyamatos 

vizsgarendszer 

20 óra 

Étkezés: étkezési szokások nálunk és más országokban; ételek 

és ételreceptek; éttermek és gyorséttermek. 

10 óra 

A munka világa: munkavállalás nyáron, pályaválasztás, 

diákmunka, tanulás vagy munkavállalás, Európai Unió: 

csatlakozás 

14 óra 

Szabadidő és szórakozás: gyűjtemények; extrém sportok, videó, 

számítógép; kulturális események; a színház és a mozi világa; a 

modern és a klasszikus zene; az internet világa. 

10 óra 

Tudományos és technikai műveltség: a tudomány és technikai 

eszközök szerepe mindennapjainkban; a célország(ok) 

közismert technikai és tudományos csúcsteljesítményei. 

20 óra 

Országismeret: találkozások a célország(ok) kultúrájával, 

tájékozódás a célország(ok) életéről. 

10 óra 
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12. évfolyam 

Tartalom 

Kommunikációs szándékok 

Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok: 

 megszólítás;  

 köszönés, elköszönés;  

 bemutatás, bemutatkozás;  

 telefonálásnál bemutatkozás és elköszönés  

 személyes levélben megszólítás és elbúcsúzás;  

 érdeklődés hogylét iránt és arra reagálás;  

 engedélykérés és arra reagálás;  

 köszönet és arra reagálás;  

 bocsánatkérés és arra reagálás;  

 gratuláció, jókívánságok és arra reagálás.  

Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok: 

 sajnálkozás;  

 öröm;  

 elégedettség, elégedetlenség;  

 csodálkozás;  

 remény;  

 bosszúság.  

Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok: 

 véleménynyilvánítás, véleménykérés és arra reagálás;  

 valaki igazának az elismerése és el nem ismerése;  

 egyetértés, egyet nem értés;  

 érdeklődés;  

 tetszés, nem tetszés;  

 dicséret, kritika;  

 ellenvetés;  

 akarat, kívánság, képesség, kötelezettség, szükségesség, lehetőség;  

 ígéret; szándék, terv, 

 érdeklődés értékítélet, kívánság, preferencia iránt.  

Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok: 

 dolgok, személyek megnevezése, leírása;  

 események leírása;  

 információkérés, információadás;  

 igenlő vagy nemleges válasz;  

 tudás, nem tudás;  

 bizonyosság, bizonytalanság;  

 ismerés, nem ismerés.  
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A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok: 

 kérés;  

 tiltás, felszólítás;  

 segítségkérés és arra reagálás;  

 javaslat és arra reagálás;  

 kínálás és arra reagálás;  

 meghívás és arra reagálás.  

Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok: 

 visszakérdezés, ismétléskérés;  

 nem értés;  

 betűzés kérése, betűzés;  

 felkérés lassabb, hangosabb beszédre;  

 beszélési szándék jelzése, téma bevezetése;  

 megerősítés 

 témaváltás, beszélgetés lezárása.  

 

Fogalomkörök 

 cselekvés, történés, létezés kifejezése,  

 birtoklás kifejezése,  

 térbeli és időbeli viszonyok,  

 függő beszéd,  

 mennyiségi és minőségi viszonyok,  

 modalitás,  

 esetviszonyok,  

 logikai viszonyok,  

 szövegösszetartó eszközök. 

A továbbhaladás feltételei 

Hallott szöveg értése 

A tanuló legyen képes 

 kb. 150 szavas köznyelvi szövegből fontos információt kiszűrni;  

 kb. 200 szavas köznyelvi szövegben ismeretlen nyelvi elem jelentését a 

szövegösszefüggésből kikövetkeztetni;  

 kb. 200 szavas köznyelvi szöveg lényegét megérteni;  

 kb. 200 szavas köznyelvi szövegben lényeges információt a lényegtelentől 

elkülöníteni;  

 

Beszédkészség 

A tanuló legyen képes 
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 árnyaltabban megfogalmazott kérdésekre összetettebb struktúrákba rendezett 

válaszokat adni;  

 változatos mondatokban közléseket megfogalmazni, kérdéseket feltenni, eseményeket 

elmesélni, érzelmeket kifejezni;  

 megértési illetve kifejezési problémák esetén segítséget kérni;  

 társalgásban álláspontját, véleményét kifejteni.  

Olvasott szöveg értése 

A tanuló legyen képes 

 kb. 200 szavas köznyelvi szövegben fontos információt megtalálni;  

 kb. 200 szavas szövegből ismeretlen nyelvi elem jelentését a szövegösszefüggésből 

kikövetkeztetni;  

 kb. 200 szavas köznyelvi szöveg lényegét megérteni;  

 kb. 200 szavas köznyelvi szövegben lényeges információt a lényegtelentől 

elkülöníteni;  

Íráskészség 

A tanuló legyen képes 

 gondolatait egyszerű kifejezésekkel és mondatszerkezetekkel, a megfelelő nyelvi 

eszközök használatával logikus összefüggések alapján kb. 150 szavas szöveggé 

rendezni;  

 üzenetet, üdvözletet, baráti levet, rövid elbeszélést, leírást, jellemzést írni.  

 

A francia mint második idegen nyelv a gimnázium 12. évfolyama számára a Michel Soignet 

-Szabó Anita France-Euro-Express 3 és 4 című tankönyv és munkafüzet alapján 

Órakeret: heti 4 óra, évi 148 óra 

Új anyag feldolgozása és gyakorlása: 120 óra 

Kiegészítő nyelvtani feladatok: 8 óra 

Szintfelmérés a nyelvvizsgára (DELFA3 és A4): 10 óra 

Dolgozatírás és javítás: 10 óra
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Témakör Óraszám 

Karakterek, jellemvonások, tolerancia, kommunikáció 20 óra 

A polgár kötelezettségei, felelősségvállalás 25 óra 

Az iskola világa: élet a gimnázium után 22 óra 

Szolgáltatások: bank, posta, kiskereskedés, bevásárlóközpontok 20 óra 

Munkavállalás, munkakeresés, a felnőttek világa 20 óra 

Videó, számítógép és olvasás; kulturális események; a színház 

és a mozi világa; a modern és a klasszikus zene; az internet 

világa: előnyök, hátrányok 

25 óra 

Az Európai Unió gazdasági, társadalmi és kulturális jelentősége, 

előnyök, hátrányok 

15 óra 

 

 

EMELT SZINTŰ KÉPZÉS Francia II 

 

Emellt szintű érettségi felkészítés óraszáma:  

10. osztály: 5 óra (B1- szint) 

11. osztály: 6 óra (B1-B2 szint) 

12. osztály: 6 óra (B2 szint) 

 

A képzés célja es követelményei: 

 

A képzés célja B2 szint elérése és középfokú komplex nyelvvizsga letétele.  

Szükséges képességek, készségek, ismeretek és attitűdök: 

 

A kommunikativ nyelvi kompetencia lexikális, funkciónális, grammatikai és szövegalkótási 

ismereteket, valamint szoció- és interkulturális készségeket feltételez. Az élethosszig tartó 

tanuláshoz a nyelvhasználónak el kell sajátítania az önálló tanulás stratégiait és az ehhez 

szükséges eszközök használatát. 

A pozitiv attitüd magában foglalja a kulturális sohféleség tiszteletben tartását és a nyelvek, 

kultúrák közötti kommunikáció iránti érdeklödést és kiváncsiságot. 

 

ALAPELVEK, CÉLOK 
 

Az élő idegen nyelv műveltségi terület céljait korunkemberének kommunikációs igényei 

határozzák meg, összhnangban az Európa Tanács ajánlasaival. 

Az élő idegen nyelvek ismerete elengedhetetlen: 

- a világ dolgaiban való megbízható tájékoztatáshoz 

- a felelős, szabadon meghozott döntésekhez 

- a munkaerőpiacon való boldoguláshoz 

- a nemzetközi kommunikációba való bekapcsolodáshoz 

- saját és más kulturák értékeinek megértéshez és megbecsöléséhez 

 

 


