
30 órás tanfolyam 

Kezdő spanyol (A1/1) 

Tanár: Labant Ada Rózsa. 

 

• Fő cél: tanfolyamon a hallgató el fogja sajátítani a legfontosabb nyelvtani eszközöket, hogy 

tudjon önállóan kommunikálni spanyolul. A fókusz a beszédcentrikus gyakorlatok lesznek 

és a hallás fejlődése. 

 

A képzés során megszerezhető kompetenciák: 

 

Szövegértés – Hallás utáni értés: Megérti a személyére, a családjára, a közvetlen környezetére 

vonatkozó, gyakran használt, egyszerű szavakat és szókapcsolatokat, ha lassan és tagoltan 

beszélnek hozzá. 

Szövegértés – Olvasás: Megérti a nagyon egyszerű mondatokat, például hirdetésekben, plakátokon 

vagy katalógusokban az ismert nevek vagy szavak segítségével. 

Beszéd – Társalgás: Képes egyszerű kapcsolatteremtésre, ha a másik személy kész mondanivalóját 

kissé lassabban vagy más kifejezésekkel megismételni, illetve segíti a mondanivaló megformálását. 

Fel tud tenni és meg tud válaszolni olyan kérdéseket, amelyek a mindennapi szükségletek konkrét 

kifejezésére szolgálnak. 

Beszéd – Folyamatos beszéd: Egyszerű kifejezésekkel és mondatokkal be tudja mutatni a lakóhelyét 

és az ismerőseit. 

Írás: Tud képeslapra rövid és egyszerű (például nyaralási) üdvözletet írni. Ki tud tölteni egyszerű 

nyomtatványon a személyi adataira vonatkozó részeket, például a szállodai bejelentőlapon a nevét, 

az állampolgárságát és a címét. 

 

Ajánlott tankönyv: Nuevo Espanol en Marcha 1 

Szerzők: Francisco Castro Viúdez, Ignacio Rodero Díez, Carmen Sardinero Francos. 

 

1. óra 

Fő téma, bemutatkozás 

Kommunikációs szándék, üdvözlés 

Nyelvtan spanyol kiejtés, llamarse ige ragozása, számok 1-10-ig, színek, 

2. óra: 

A főnév és melléknév sorrendje. 

A főnevek és melléknevek neme és száma. 

A Ser és a Estar ige ragozása. 

Ser vagy Estar? 

Az: AR- ER- IR végű igék. 

3. óra 

Elöljárószók: con, para. 

A számok 0- 100 ig 

Me gusta- No me gusta. 

Állatok, ételek spanyolul. 

4. óra 

Rendhagyó ige: Tener. 

A querer és a poder ige használata. 

Időhatározószók. 

Más személy bemutatása, jellemzése. 

 

5. óra 

Rendhagyó igék: decir, hacer, poner, salir, ir. 

Elöljárószók: para, a. 



A gustar és a querer igék használata. 

6. óra 

A ser, estar, hay ige használata. 

Rendhagyó ige: saber. 

7. óra 

Saber és a poder ige használata. 

Helyhatározószók. 

Muchos- pocos. Mucho- poco. 

8. óra 

A számok 100- 1000 

Ez vagy az? Itt vagy ott? 

Y vagy E? O vagy U? 

9. óra 

Az hay que és a tener que használata. 

A melléknév fokozása. 

Kérdőszók elöljárószóval. 

10. óra 

Rendhagyó igék: conocer, dar 

A visszaható igék. 

A közeljövő: ir a – főnév igenév. 

11. óra 

Az esto névmás. 

A todo, os használata. 

A que kötőszó. 

12. óra 

A felszólító mód, ragozása és használata. 

13. óra 

Rendhagyó ige: traer. 

Algo- algún- ningún. 

14. óra 

Az időpont (óra) kifejezése. 

A dátum kifejezése. 

15. óra 

A számok 100.000- 1.000.000 

A milliós számnevek használata. 

Elöljárószó: por. 

16.óra 

Estar- gerundio 

17. óra 

A közelmúlt: pretérito perfecto. 

18. óra 

A közelmúlt: pretérito perfecto. 

19. óra 

Acabar de- főnévigenév. 

A nada, nadie használata. 

20. óra 

Az elbeszélő múlt (pretérito indefinido) 

21. óra 

Rendhagyó igékkel indefinidóban. 

22. óra 

Rendhagyó igékkel indefinidóban. 

23. óra 



Preterito perfecto vagy pretérito indefinido? 

24. óra 

Pretérito imperfecto. 

25. óra 

Pretérito imperfecto. 

26. óra 

El futuro simple használata és ragozása. 

27. óra 

El subjuntivo (presente), a kötőmód használata és ragozása. 

28. óra 

El subjuntivo (presente), a kötőmód használata és ragozása. 

El subjuntivo rendhagyó igékkel (ser, tener, estár, ir) 

29. óra 

El subjuntivo rendhagyó igékkel (poder, dormir, traer…) 

30. óra 

A feltételes mód. El condicional ragozása és használata. 

 

Szókincs, témák, szituációk, amit a kurzusban lesznek tanítva: 

 

Bemutatkozás, család, szabadidő, lakóhely, közlekedés a városban, vásárlás, napirend, étkezés, 

időjárás, a közelmúltban történt események, utazás, tervek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


