9. évfolyam
1. félév
Sag za sagom 1.
1. lecke: Ki ez? Mi ez? Ez…? Igen. Nem. Az orosz ABC, hangsúly, kiejtés. Betűk írása és
kapcsolása. A főnevek neme, többes száma. Nemzetközi szavak, Kérdőszók, számok 1-20.
2. lecke: A család. Családtagok bemutatása. Üdvözlési formák, búcsúzás. A személyes névmások
és a birtokos névmások alanyesete. Foglalkozások.
3. lecke: A család. Érdeklődés hogylét felől. Magázás és tegezés. A személyes névmások
tárgyesete. Életkor kifejezése. Számok 20-100. Az orosz nevek.
4. lecke: A lakás. Megszólítások, információkérés (Hol van? Hány óra? Kié?) A birtokos
névmások 3. személyben, Kié? kérdőszó használata. Az idő kifejezése, helyhatározók. Lakás,
ház, bútorok szókincse. Kicsinyítő alakok.
2. félév
Sag za sagom 1.
5. lecke: Háztartás. Ismerkedés, bemutatkozás. Kínálás. Van – nincs kifejezése. A főnevek birtokos
esete. Főnevek számnevek után. Háztartási gépek, városi intézmények. Levélírás.
6. lecke: Évszakok, hónapok, ételek. Milyen színű? Évszakok, hónapok. A melléknevek kérdőszavai.
Földrészek, országok.
7. lecke: Az iskola: Tetszés – nemtetszés kifejezése. Kívánság. Mi akarok lenni. Igeragozás. A főnevek
tárgyesete. Iskolai helyiségek, tantárgyak, osztályzatok. Sportágak.
8. lecke: Az iskolás napirendje. Időbeosztás. Meghívás. A létige múlt és jövő idejű alakjai. Hol? Hová?
kérdőszavak. Napszakok, a hét napjai, időhatározók.

10. évfolyam
1. félév
Sag za sagom 1.
9. lecke: A pályaudvaron. Jegyváltás, információkérés és -adás. Menetrend. Elöljárószók időhatározó
kifejezésére. Hány órakor? Százas és ezres számok.
10. lecke. Élelmiszerek, vásárlás. Bevásárlás. Mértékek, csomagolás. Pénznemek.
11. lecke: Öltözködés, ruhadarabok. Születésnap, ajándékozás. Jókívánságok. Mutató névmás
használata. Dátumok.
12. lecke: Külföldi vendég érkezése. Milyen a megjelenése? Közérzet. Orvosnál. A mozgást jelentő
igék. Testrészek. betegségek tünetei.
2. félév
Sag za sagom 1.
13. lecke: Vendégfogadás. Ismerkedés a vendéggel. Időjárás. tud, képes, lehetősége van rá kifejezése.

14. lecke: Étteremben. telefonetikett. Rendelé, fizetés az étteremben. Elöljárószók. Szabad, lehet
kifejezése. Étlap, ételek, italok.
15. lecke: Közlekedés. Útbaigazítás. Bankban, postán, szállodában. Az igék múlt ideje. Tájékozódás a
városban.

11. évfolyam
Sag za sagom 2.
1.félév
Sag za sagom 2.
1. lecke: A család. Családi kapcsolatok, családi események, ünnepek. Kérdő névmások,
gyűjtőszámnevek, a kölcsönös névmás, birtokos névmások. Csodálkozás, meglepődés
kifejezése.
2. lecke: Az iskola. Iskolai eredmények, iskolatípusok. A melléknév rövid alakjai és fokozása.
Egyetértés vagy tagadás.
3. lecke: Pénz, vásárlás. A pénz szerepe a családban. Reklamáció. A folyamatos és befejezett
szemléletű igék. Az egyszerű jövő idő. Elismerés, dicséret.
2. félév
Sag za sagom 2.
4. lecke: Utazás, nyaralás. Útitervek. A mozgást jelentő igék. Óhaj, szándék kifejezése.
5. lecke: Emberek és kapcsolatok. Külső és belső tulajdonságok. A felszólító mód. A határozatlan
névmások. Érdeklődés.
6. lecke: Az egészséges életmód. Az orvosnál. Az általánosító névmások. Tanács, javaslat,
elfogadás, elutasítás.

12. évfolyam
1. félév
Sag za sagom 2.
7. lecke: A munkahelykeresés formái, divatos szakmák. Állásinterjú. A feltételes mód, tagadó
névmások. Elkeseredettség, vigasztalás, bátorítás.
8. lecke: Közlekedési lehetőségek, a tömegközlekedés. A célhatározó. Egyenes és függő beszéd.
Vélemény kifejezése.
9. lecke: Szabadidős sport és szórakozás. Élsportolók. A cselekvő melléknévi igenevek. Tő- és
sorszámnevek. Lehetőség, valószínűség kifejezése.
2. félév
Sag za sagom 2.
10. lecke: A vidéki élet, természeti jelenségek, házikedvencek. A szenvedő melléknévi igenevek, a
szenvedő szerkezet, a visszaható névmás. Udvarias kérés, kívánság.

11. lecke: Szabadidős elfoglaltságok, vélemények könyvekről, filmekről. A média szerepe. A
határozói igenevek. Mellérendelt összetett mondatok. Tetszés, nemtetszés kifejezése.
12. lecke: A technikai fejlődés hatásai. A számítógép. Alárendel összetett mondatok. Mutató
névmás. Az eszközhatározós eset használata. A vonatkozó névmások. Érvelés a vitában.

