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1. Como dos gotas de agua

CSALÁD,
CSALÁDTÍPUSOK
Külsô-belsô jellemzés, 
hasonlóságok és különbségek,
új családtípusok

1. El subjuntivo (VI) 
    a) A „fej-igék”
    b) Aunque
2. Ser és estar 

Helyzetek vendégségben: kínálás és 
arra reagálás, érkezô beinvitálása, 
szabadkozás késés miatt, rég 
nem látott ismerôs köszöntése és 
változásának kifejezése, búcsúzkodás, 
engedély kérése és arra való reagálás, 
ajándékra reagálás, szabadkozás. 
Vélemény kifejezése, egyetértés,  
egyet nem értés.

La familia inca

Perú

2. No me cuesta ningún trabajo

MUNKA
Foglalkozások, munkatípusok, 
preferenciák foglalkozás és 
munkahely választásakor, 
diákmunkák, állásinterjú, 
állashirdetésre  való jelentkezés

1.  A foglalkozást jelentô fônevek neme
2.  Indicativo vagy subjuntivo? 
     (ismert és ismeretlen elôzmény)
3.  Infinitivo vagy subjuntivo?
     (fômondat és mellékmondat  
     alanyának egyezése vagy 
     különbözôsége)
4.  A vonatkozó névmások 

Munkahelyi szituációk: gratuláció, 
telefonhíváskor üzenethagyás és 
arra való reagálás, bemutatás, 
sajnálkozás és megnyugtatás, 
türelem kérése, találkozó 
idôpontjának módosítása, nem 
értés, betûzés kérése és betûzés.

Dos 
profesiones 
raras en áreas 
de habla 
hispana

Argentina

3. El saber no ocupa lugar

TANULÁS, OKTATÁS
Iskola, osztályterem, oktatással 
kapcsolatos eszközök, 
tantárgyak, órarend, iskolai 
tevékenységek, iskolarendszer, 
nyelvtanulás, iskolai 
események és hagyományok, 
továbbtanulás

1. Változással kapcsolatos igék 
(ponerse, hacerse, llegar a ser, 
volverse, quedarse)

2. Pretérito perfecto de subjuntivo

Engedély kérése, figyelmeztetés,
megnyugtatás, figyelem felhívása,
érdeklôdés, vigasztalás, bátorítás, 
kíváncsiság kifejezése, javaslat, 
panaszkodás, határozott tiltás, 
figyelmeztetés, szégyenkezés
kifejezése, sajnálkozás, szabadkozás. 
Érvelés vmi mellett és ellen. Vélemény 
kifejezése és kérése, egyetértés, egyet 
nem értés és bizonytalanság.

El sistema 
educativo en 
España

Ecuador

4. Haciendo cola

SZOLGÁLTATÁSOK, 
ÜGYINTÉZÉS
Bank, bankautomata utasításai, 
posta, rendôrségi bejelentés, 
taxi, benzinkút, repülôtér

1.  Pretérito imperfecto de subjuntivo (I)
a)  Múlt idejû, akaratot, érzelmet, 
     kétséget kifejezô igék
b)  Múlt idejû, egyéni értékítéletet kifejezô 
     személytelen szerkezetek
c)  Nem konkrét elôzményre utaló múlt   
     idejû vonatkozói mellékmondat
2. Tört- és tizedes számok, százalékok

Útbaigazítás kérése és adása, 
érdeklôdés, segítség kérése és arra 
reagálás.
Érvelés, vélemények ütköztetése.
Más személytôl származó kérések 
és utasítások közvetítése múlt idejû 
mondatban.

Chile: 
Aeropuerto 
divide a 
gobierno y 
mapuches

Chile

5. ¿Nada nuevo bajo el sol?

TECHNIKA 
Találmányok, gépek, tudomány, 
mobiltelefon és funkciói, 
telefonálás, üzenetrögzítô 
szövege

1.  Pretérito imperfecto de subjuntivo (II)
a)  Jelen idejû feltételes mondat
b)  Akaratot, érzelmet, egyéni  
     értékítéletet kifejezô, feltételes módú 
     igék utáni mellékmondat
c)  Kételkedést kifejezô, múlt idejû 
     állítmány utáni mellékmondat
2.  A hangsúlyos birtokos  névmás

Telefonálás, kölcsönkérés és arra 
való reagálás, telefonüzenet kérése 
és hagyása, telefonálás közben 
használatos és telefonhívással 
kapcsolatos kifejezések, türelem 
kérése, téves hívás, mellék 
kapcsolása, telefonkészülékhez 
hívás.

La ciencia 
maya  

México
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 6. Si algo puede romperse, se romperá

JAVÍTÁS ÉS JAVÍTTATÁS
Meghibásodások, 
mesteremberek és szerelôk, 
házilagos javítás, háztartási 
gépek és eszközök, házi-
munkák, háztartásigép–
szerviz, tisztító

1. Condicional compuesto
2. Pluscuamperfecto del subjuntivo 

(és múlt idejû fônévi igeneves  
szerkezetek)

3. Szóalkotás szóösszetétellel

Meghibásodás, probléma 
leírása és segítségkérés, 
visszakérdezés, pontosítás kérése, 
rábeszélés, helyzetmeghatározás, 
telefonáláskor használatos 
kifejezések, egyezkedés, 
alternatíva ajánlása, 
szemrehányás, reklamálás, 
felháborodás, bocsánatkérés, 
lehetséges és meg nem valósult 
feltétel kifejezése.

El arte de saber
 conservar 

Cuba

 7. ¿Estás en la onda?

MÉDIA,  KOMMUNIKÁCIÓS 
ESZKÖZÖK
Internet, számítógép, blogok 
és ismeretségi hálózatok, 
újságok és folyóiratok, 
televízió, tévémûsorok, rádió

1.  A subjuntivo használata és az 
igeidô-egyeztetés subjuntivóban 
(összefoglalás)

a)  Presente de subjuntivo
b)  Pretérito perfecto de subjuntivo
c)  Pretérito imperfecto de subjuntivo
d)  Pretérito pluscuamperfecto de 

subjuntivo
2.  Indicativo vagy subjuntivo? 

(összefoglalás)

Internetes és e-mail címek 
diktálása és lejegyzetelése, 
információkérés, bosszúság 
kifejezése, preferenciák. 

Las telenovelas 
latinoamericanas

Venezuela

 8. Para gustos, hay colores

KULTÚRA ÉS 
KULTURÁLIS 
TEVÉKENYSÉGEK
Olvasás, olvasmányélmények, 
könyvtár, kulturális programok: 
múzeum, színház, zene

1.  A felkiáltó mondatok
2.  A feltételes mondat (összefoglalás)
a)  A múlt idejû feltételes mondat
b)  A jelen idejû feltételes mondat
c)  A jövô idejû feltételes mondat
3.  A „si” („ha”) kötôszó használata

Felkiáltással csodálkozás, 
bosszúság, tetszés, nem tetszés 
kifejezése, tanácskérés, feltétel 
kifejezése, zenei ízlések és 
preferenciák összehasonlítása, 
érzelmek és benyomások 
kifejezése, egyezkedés, 
alternatívák megbeszélése, 
rábeszélés.

Gabriel García 
Márquez

Colombia

 9. Choque cultural

MAGYARORSZÁG, 
KULTURÁLIS 
KÜLÖNBSÉGEK
Nevezetességek, adatok, 
nemzeti ünnepek, a magyarok 
külföldiek szemével, kulturális 
különbségek, nemzeti sztereo-
típiák, lakóhely bemutatása, 
mûemlék, városnézés és 
országjárás ajánlása

1.  A szenvedô szerkezet 
a)  La construcción pasiva
b)  La pasiva refleja
2.  Perífrasis verbales (összefoglalás)

Rácsodálkozás, cáfolat, 
helyesbítés, fontosság kifejezése, 
javaslat, véleményalkotás.

A magyar és 
a spanyol nyelv

Un idioma 
en expansión

Vocabulario
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