
NYELVTANI TARTALMAK, SZERKEZETEK 

 

VIZSGASZINTEK 

 Középszint  Emelt szint 

 A vizsgázó  A vizsgázó 

 B1:  B2: 

 - megérti és helyesen használja az egyszerű 

szerkezeteket szóban és írásban, 

 - változatos szerkezeteket is megért és használ  

szóban és írásban, 

 - ismerős helyzetekben elfogadható 

nyelvhelyességgel kommunikál, 

 - viszonylag nagy biztonsággal használja a 

nyelvtani szerkezeteket, és közben nem követ el 

rendszerszerű hibát, 

 - az esetleg előforduló hibák és az érezhető 

anyanyelvi hatás ellenére érthetően fejezi ki 

gondolatait, kommunikációs szándékait. 

  - szükség esetén mondanivalóját képes önállóan 

helyesbíteni, pontosítani, 

  - árnyaltan fejezi ki kommunikációs szándékait. 

 

 

A szlovén nyelv rendszerét, törvényszerűségeit a vizsgázónak elsősorban funkcionálisan kell ismernie A szlovén nyelv struktúrájára jellemző, 

bemutatott példák a leíró nyelvtan alapján készültek. Az adott nyelvtani alakhoz illetve kategóriához nyelvtani példák társulnak. 

 

 

Középszint 

 

Nyelvtani tartalmak, szerkezetek Példák 

A szlovén nyelv hangtana 

A szlovén abc 

A szlovén nyelv hangjai 

Hangsúlyozás 

A helyesírás alapvető szabályai 

 



 

Nyelvtani tartalmak, szerkezetek Példák 

Alaktan 

Szófajok    Ige 

                  Igeragozás (szám, személy) 

                  Igeidők: jelen, múlt, jövő idő 

Igemódok: kijelentő, feltételes és felszólító mód 

Igeszemlélet: folyamatos, befejezett 

cselekvő, szenvedő szerkezet 
 

Melléknévi igenév 

Határozói igenév 

Az igéből képzett főnevek 

Főnévi igenév 

A szupinum 

                 Módbeli segédigék 

            „Biti”segéd ige 

           Tárgyas és alanyi ragozású igék 

 

 

delam, delaš, dela; delava, delata, delata; delamo, delate, delajo 

delam, sem delal, bom delal 

delam, bi delal, delaj 

pisati, napisati 

so ustanovili, je bil ustanovljen 
 

kazati-kažoč, dremati-dremaje, prebrati-prebravši 

ponositi-ponošen, podreti-podrt, ogoreti-ogorel, vzhajati-vzhajajoč 

pisati-pisanje 

pogledati 

šel je pogledat 

mora, treba, lahko, vedeti-znati 

biti, ne biti 

zida hišo, orje njivo; stoji pred tablo, plava, spi, itd. 

Főnévi szavak                     

                    Főnév 

                    A főnév neme 

                    Főnévragozás 

                    Főnévragozások jellemzői 

                    Köz- és tulajdonnevek 

                    Főnévként állandósult melléknevek 

                    Főnévi névmások 

Melléknévi szavak 

                       A melléknév és fajtái 

                       A melléknév ragozása 

                       A melléknév fokozása 

                       Határozott és határozatlan melléknévi alak 

                       Melléknévi névmás 

                       A számnév: tő-, sor- és határozatlan számnevek 

 

 

korak, lipa, dete 

 

bog, človek oče, mati, dete, otrok, sin dekle, hči, gospa 

sin, Vera 

mineralna voda-mineralna 

mi, on, nekdo, nihče, itd. 

  

sladek, Aničin, listnat 

 

lep, lepši, najlepši; bel, bolj bel, najbolj bel 

zelen, zeleni 

njen, svoj, marsikateri, noben 

pet, deseti, mnogo … 



                       A számnevek ragozása 

Nyelvtani tartalmak, szerkezetek Példák 

Határozószó 

                és fajtái: helyhatározószó, időhatározószó, stb. 

 

daleč, zgodaj, zato, ostro 

   

Elöljáró 

Indulatszó 

  Fajtái: érzelmeket kifejező, hangutánzó, felszólító 

Módosítószó 

Kötőszó 

    fajtái: mellérendelő, alárendelő 

  

na, v, po, pri ,ob, itd. 

 

au, joj, ku-ku, na – nate itd. 

samo, celo, že, itd. 

 

in, ter; da, če, itd. 

Mondattan 

      A mondat 

             Egyszerű mondat 

             Mondatrészek: alany, állítmány, tárgy,  

                                       határozó: hely 

                                                       idő 

                                                       mód            

                                                       eszköz 

                                                       cél, ok                                               

              Összetett mondat 

                 Alárendelés 

                     alanyi alárendelés 

                     tárgyas alárendelés 

                     jelzős alárendelés 

                     határozói alárendelés: helyhatározói 

                                                         időhatározói 

                                                         okhatározói 

                                                         módhatározói 

                                                         feltételes határozói 

                 Mellérendelés 

                              kapcsolatos 

                              fokozó 

 

 

Deček se sprehaja. 

Deček je privezel psa. 

Pred vrati počakaj. 

Po praznikih se oglasi. 

Lepo zna govoriti. 

Na delo se vozimo z vlakom. 

Od veselja se je jokal. 

 

 

Kdor drugemu jamo koplje, sam vanjo pade. 

Čas ozdravi, kar boli. 

Ne kupuj stvari, ki niso potrebne. 

Kjer se prepirata dva, tretji dobiček ima. 

Ko je suša, zemlja poka. 

Ker je suša, zemlja poka. 

Odšel je, ne da bi se poslovil. 

Če se boš učil, boš znal. 

 

Zima je pritisnila in sneg je naletaval. 

Zgodovina ne kaže samo lepih in slavnih dejanj,  



                              választó 

                              ok 

                              ellentétes       

      Mondatok a közlés szándéka szerint 

                     kijelentő  

                     kérdő   

                     felszólító 

                     óhajtó   

                     felkiáltó                         

ampak tudi strasti in hudobije. 

Ali se pridno uči, ali pusti šolo. 

Ne sramuj se delati, zakaj delo je čast. 

Rad bi me prevaral, pa me ne boš. 

Krpan je Brdavsu odsekal glavo. 

Ali je Krpan Brdavsu odsekal glavo? 

Odsekaj Brdavsu glavo. 

Naj Brdavsu odseka glavo. 

Odsekaj že Brdavsu glavo! 

   Egyenes és függő beszéd Učitelj me je vprašal: „Koliko ur na dan se učiš?”; Učitelj me je 

vprašal, koliko ur na dan se učim. 

   Helyesírás 

              Nagy kezdőbetű 

              Vesszőhasználat 

              Írásjelek az egyenes beszédben 

               

              Egybeírás, különírás 

 

Novo mesto; Zidani Most 

Boš potoval z vlakom ali z avtobusom? Ali sva prijatelja, Danilo, ali 

nisva? 

„Kaaaj?” je zarohnel Kocmur. 

za to – zato; ne bo – nebo; po zimi – pozimi … 

   Szótan és képzés  



 

Emelt szint 

 

Nyelvtani tartalmak, szerkezetek Példák 

Alaktan 

         Ige 

                 Visszaható igék 

                 Kölcsönös igék 

 

                    Két igeszemlélettel bíró igék 

                    Igetípusok: 

a) folyamatos igék: 

hosszantartó és ismétlődő cselekvést kifejező igék 

határozott és határozatlan igék 

a cselekvést és a csel.-ből adódó helyzetet kifejező igék 

a cselekvést és a cselekvés okát kifejező igék 

cselekvést és a cselekvés érzékelését kifejező igék 

 

b) befejezett igék: 

a cselekvés kezdetét kifejező igék 

rövid ideig tartó cselekvést kifejező igék 

pillanatnyi cselekvést kifejező igék 

a cselekvés befejezését kifejező igék 

                        mozzanatos igék 

 

          Főnév 

                    Rendhagyó alakok a főnévragozásban 

                   A főnév használata mértékegységek, számnevek után 

          Számnév 

                    Osztó és gyűjtő számnév 

        Predikatív 

 

 

smeje se, ubije se, govori se, umiva se, srečati se 

Otava se kosi v avgustu. Bal se je smejati. 

pomagati si, misliti si 

rodim, ubogam, darujem, žrtvujem,  telefoniram ipd. 

 

 

nesti, iti – skakati, sedati 

nesem – nosim, peljem – vozim 

sedem, ležem – sedim, ležim 

pijem – pojim, tečem  - točim 

gledam – vidim, poslušam – slišim 

 

 

zaigrati, zapeti 

posedeti, počakati 

počiti, suniti 

dovečerjati 

blisniti… 

 

 

tla, vrata, uho, oko, ime, drevo, usta, dan,  

zobje, prošnja, taksi… 

narezati kruha in slanine 

 

petero sinov, troji ljudje, dvojno dno, dvojna morala 

Soparno je bilo. 



 

Nyelvtani tartalmak, szerkezetek Példák 

Mondattan 

       Határozók: szándék 

                            feltételes  

                            állapot 

                            hasonlító  

                            mérték   

                            eredmény 

       

       Értelmező tagmondat 

       

       Megszólító mondat       

       Határozói mellékmondatok: időhatározói 

                                                     hasonlítóhat. 

                                                     okhatározói 

                                                     állapothatározói 

                                                     szándékhatározói 

      Mellérendelés: következtető 

                              magyarázó 

  

Deček je šel ven privezat psa. 

V takih razmerah ni mogoče delati. 

To je tehnično nemogoče. 

Dekle je bilo lepo kot roža. 

To mora v celoti ven. 

Delal je do onemoglosti. 

 

Trubar, prvi slovenski pisatelj se je rodil na Raščici. 

 

 

Ti v modri jopici, pridi sem. 

Počakaj, dokler se ne najem. 

Bil sem zmučen, kot da celo noč ne bi bil spal. 

Bilo je tako mraz, da je drevje pokalo. 

Kar se tiče hrane, bodite mirni. 

Prišel sem, da bi ti pomagal. 

Bolan je, zato ga ni v šolo. 

Vrnil se je pozno, in sicer šele ob polnoči. 


