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Tantárgy neve: Olasz nyelv 1. Tantárgy neptun kódja: MEIOK101OL 
Tárgyfelelős intézet: Idegennyelvi Oktatási Központ 

Tantárgyelem: választható 

Tárgyfelelős: Szokoli Katalin 

Javasolt félév: 1. Előfeltétel: - 

Óraszám/hét (ea+gy): 0 + 4 Számonkérés módja (a/gy/k/b): aláírás, gyakorlati jegy 

Kreditpont: 0 Tagozat: Nappali/Levelező 

Tantárgy feladata és célja: 
(3-4 mondatban összefoglalva) 

A hallgatók képesek legyenek írásbeli és szóbeli kommunikáció létesítésére és 
fenntartására a szakmai középfokú nyelvvizsgához közelítő szinten. 

Tantárgy tematikus leírása: 
1. Az I. igeragozás. A főnév neme. A névelők. A tárgy. Az óra (időpont) kifejezése. 
2. Az összetett állítmány. A kijelentő mondat szórendje. A kérdő mondat szórendje. 
3. A II. igeragozás. A főnév és a névelő többes száma. Az elöljárószó. A hangkivetés. 
4. A melléknév. A tagadó mondat. A tárgyas igeragozás hiánya az olaszban. 
5. A III. igeragozás. A névelős elöljárószók. A c’è, ci sono szerkezet. Molto és poco. 
6. Az életkor kifejezése. Rendhagyó ragozású igék: fare, andare. 
7. A személyes névmás. Az essere (lenni) ige jelen ideje. A többes szám 2. személyű voi 

névmás sajátos használata. 
8. A birtokviszony. A birtokos névmás. A birtokos jelző elhagyása. 
9. A főnévi igenév (L’infinito). A kijelentő mód jelen ideje (Il presente). A dovere ige. 
10. A módhatározó képzése melléknévből. A dátum kifejezése. 
11. A részeshatározó. A személyes névmás tárgy- és részeshatározó esete. 
12. A hangsúlytalan névmások szórendi helye. Rendhagyó igék: stare, dare, piacere. 
13. A közelmúlt (Il passato prossimo). A rendhagyó participio passato. 
14. Főnévi igeneves szerkezet a mellékmondatban. Igék, névszók vonzata. 

Félévközi számonkérés módja: 
(prezentáció, zárhelyi dolgozat, beadvány stb.) 
Min. 3 írásbeli, vagy szóbeli számonkérés, a sikertelen és elmaradt számonkérések, beadandó 
feladatok pótlása a félév során, illetve a szorgalmi időszak utolsó hetében, valamint folyamatos 
aktív részvétel az órákon. 
Az aláírás megszerzésének feltétele: az órák kötelező látogatása a Neptunban történt kurzus-
felvétel után. Megengedett igazolatlan hiányzás egy heti óraszám. Az órák összóraszámának 30 %-
át nem meghaladó hiányzás, kivéve az igazolt betegség miatti hiányzást. 

Értékelése: 
(félévközi teljesítmény aránya a beszámításnál, ponthatárok) 
A sikeresen teljesített (min. 60%) félévközi számonkérések (min. 3) során megszerezett 
érdemjegyek átlaga alkotja a félév végi gyakorlati jegyet. 



Kötelező irodalom:  
(legalább 3 irodalom, lehetőleg 1 idegen nyelvű) 

1. Dr. Móritz György – Dr. Szabó Győző: I primi due passi Olasz nyelvkönyv I/A 

Nemzeti Tankönyvkiadó, 1993. 

2. Bulinszky Marianna – Salacz Ágnes: Olasz I/A munkafüzet 

Olasz nyelvi gyakorlatok az I primi due passi című nyelvkönyvhöz 

Nemzeti Tankönyvkiadó, 1999. 

3. Chiuchiù – Fazi – Bagianti: I verbi italiani: regolari e irregolari 

Edizioni guerra, 1975. 

 

Ajánlott irodalom: 
(legalább 3 irodalom, lehetőleg 1 idegen nyelvű) 

1. Kuthy Erika: Tramezzino 

Holnap Kiadó, 2007. 

2. Katerin Katerinov: La lingua italiana per stranieri corso medio 

Edizioni guerra, 1976. 

3. Stefano Urbani: Senta, scusi… 

Bonacci editore, 1988. 

 
 
 
 

Tantárgy neve: Olasz nyelv 2. Tantárgy neptun kódja: MEIOK102OL 
Tárgyfelelős intézet: Idegennyelvi Oktatási Központ 

Tantárgyelem: választható 

Tárgyfelelős: Szokoli Katalin 

Javasolt félév: 2. Előfeltétel: MEIOK101OL sikeres teljesítése (ajánlott) 

Óraszám/hét (ea+gy): 0 + 4 Számonkérés módja (a/gy/k/b): aláírás, gyakorlati jegy 

Kreditpont: 0 Tagozat: Nappali/Levelező 

Tantárgy feladata és célja: 
(3-4 mondatban összefoglalva) 

A hallgatók képesek legyenek írásbeli és szóbeli kommunikáció létesítésére és fenntartására a 
szakmai középfokú nyelvvizsgához közelítő szinten. 



Tantárgy tematikus leírása: 
1. A visszaható ige. A visszaható névmás részeshatározó esete. A participio passato 

egyeztetése  avere mellett. 
2. Az ige felszólító módja (L’imperativo). Rendhagyó igék: tenere, riuscire. 
3. A részelő névelő. A di mennyiséget, mértéket jelentő szavak után. A ne határozói 

névmás. A da elöljárószó használata. 
4. A tutto használata. A –cere, -gere, -scere végű igék jelen ideje. 
5. A jövő idő (Il futuro). Rendhagyóságok a futuro képzésében. Az általános alany. 
6. A se (ha) kötőszó függő kérdésben. Felszólítás önözés esetén. 
7. A hangsúlyos személyes névmás tárgy- és részeshatározó esete. A tárgy kiemelése. 

A preferire ige használata. 
8. A ci, vi határozói névmás. A ci, vi, ne egybeírása az igealakkal. A kölcsönös névmás. 

A szóvégi csonkulás (Il troncamento). 
9. A folyamatos múlt (L’imperfetto). Az imperfetto és a passato prossimo. 
10. Az utalószók hiánya az olaszban. Személytelen igék, személytelen szerkezetek. 
11. Az évszázadok sajátos jelölése. Melléknevek határozói használattal. Az egyszerű 

határozói igenév (Il gerundio semplice). 
12. A stare + gerundio szerkezet. A participio passato mint melléknév. 
13. Nyomatékos hangsúlyú mondatrész kiemelése. 
14. A hangsúlytalan névmási alakok együttes előfordulása. 

Félévközi számonkérés módja: 
(prezentáció, zárhelyi dolgozat, beadvány stb.) 
Min. 3 írásbeli, vagy szóbeli számonkérés, a sikertelen és elmaradt számonkérések, beadandó 
feladatok pótlása a félév során, illetve a szorgalmi időszak utolsó hetében, valamint folyamatos aktív 
részvétel az órákon. 
Az aláírás megszerzésének feltétele: az órák kötelező látogatása a Neptunban történt kurzus-felvétel 
után. Megengedett igazolatlan hiányzás egy heti óraszám. Az órák összóraszámának 30 %-át nem 
meghaladó hiányzás, kivéve az igazolt betegség miatti hiányzást. 

Értékelése: 
A sikeresen teljesített (min. 60%) félévközi számonkérések (min. 3) során megszerezett érdemjegyek 
átlaga alkotja a félév végi gyakorlati jegyet. 

Kötelező irodalom:  
(legalább 3 irodalom, lehetőleg 1 idegen nyelvű) 

4. Dr. Móritz György – Dr. Szabó Győző: I primi due passi Olasz nyelvkönyv I/A 

Nemzeti Tankönyvkiadó, 1993. 

5. Bulinszky Marianna – Salacz Ágnes: Olasz I/A munkafüzet 

Olasz nyelvi gyakorlatok az I primi due passi című nyelvkönyvhöz 

Nemzeti Tankönyvkiadó, 1999. 

6. Chiuchiù – Fazi – Bagianti: I verbi italiani: regolari e irregolari 

Edizioni guerra, 1975. 

 

Ajánlott irodalom: 
4. Kuthy Erika: Tramezzino 

Holnap Kiadó, 2007. 

5. Katerin Katerinov: La lingua italiana per stranieri corso medio 

Edizioni guerra, 1976. 

6. Stefano Urbani: Senta, scusi… 

Bonacci editore, 1988. 

 
 


