
Bővült a francia tankönyvcsalád

ALLONS-Y3
P LU S

W W W. L E X I K A . H U

ENGEDÉLYEZET T ISKOL AI TANKÖNY V



Allons-y PLUS – a sorozat 
Tankönyvcsaládunk négy részben (A1–A2–B1–B2 szint), részenként 
két kötetben (kurzuskönyv és munkafüzet) kínál korszerű és izgalmas 
tananyagot a francia nyelvvel ismerkedők számára. A tankönyv kiválóan 
használható mind az egyéni, mind a csoportos (iskolai és nyelviskolai) 
tanulás során. 

A sorozat első három része egyaránt engedélyezett iskolai tankönyv. 
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15
68

 Écoutez l’enregistrement et cochez les bonnes réponses.

1. Sophie
  a déjà réservé son billet.

  va réserver son billet.

  veut réserver son billet.

2. Sophie appelle Bogi pour demander

  comment elle va.

  à quelle heure arrivera son avion.

  quel temps il fait chez elle.

3. Chez Sophie,

  il y a du vent et il pleut.

  il pleut, mais il n’y a pas de vent.

  c’est l’été, mais il fait mauvais.

4. Chez Sophie, il fait

  plus chaud que chez Bogi.

  moins chaud que chez Bogi.

  aussi chaud que chez Bogi.

5. Nous sommes 

  au début de l’été.

  à la fin de l’été.

  au début du printemps.

6. Sophie n’aura pas besoin de 

  plusieurs t-shirts.

  pantalons.

  shorts.

7. Elle ne doit pas oublier

  son imperméable.

  ses pulls.

  ses sandales.

8. Chez Bogi, il fait

  20-25 degrés.

  25-30 degrés.

  30-35 degrés.

16
69

 Écoutez l’enregistrement et cochez les cases qui conviennent.

Chamonix

Savoie

Nice

PACA*

Amiens

Picardie

Strasbourg

Alsace

0. On ne vient pas pour le ski en été.

1. Quand on monte, il fait plus froid.

2. On peut porter un t-shirt en été.

3. On doit porter un pull (même léger).

4. Il pleut ou il y a des orages.

5. Il y a du vent (un peu ou beaucoup).

6. Il y a de la neige en été en altitude.

7. C’est dans le sud-est.

8. C’est dans le nord-est.

9. C’est près de la Méditerranée.

17   Construisez des dialogues. Allez à la page 158 (Personne A) et à la page 165 (Personne B).  

Suivez les canevas et jouez les dialogues à deux, à tour de rôle.  

Vous pouvez utiliser les informations du tableau précédent.
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*PACA : Provence-Alpes-Côte d’Azur

EntréesPotage du jour (poireaux)
Assiette de cruditésPâté en croûte sur lit de salade verte

Terrine du chef
Plats

Steak sauce poivre  
– pommes frites ou haricots verts

Truite aux amandes  
– pommes vapeur ou riz 

Blanc de poulet grillé  
– petits pois ou puréeCôtelettes de porc  

– carottes du jardin ou riz persilléDessertsMousse au chocolat au lait
Crème brûléeTarte aux pommesSorbet aux myrtilles

1.  A pincér kérdezze meg, milyen 

előételt kér!
2.  Kérdezze meg, mit kér főételnek!

3.  Kérdezze meg, milyen köretet kér!
4.  Kérdezze meg, milyen innivalót kér!

5.  Kérdezze meg, kér-e még valamit!
6.  Kérdezze meg, kér-e desszertet!

13    Construisez un dialogue à partir du canevas 

suivant. Jouez le dialogue à deux.  

Utilisez la carte ci-contre.

10  Construisez un dialogue à partir du canevas suivant. Jouez le dialogue à deux.

1.   Kérdezd meg ismerősödtől, 
szereti-e a palacsintát 

(vagy más ételt)!
2.   Nézzétek át,  mi kell hozzá! Vegyétek elő  a hozzávalókat!

3.   Készítsétek el a tésztát 
lépésről-lépésre!

4.   Adj egyenként 2-3 utasítást!

5.   Kérd meg, hogy segítsen megteríteni!  

Mondd, hogy mit ne felejtsen ki!
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B szereplő 162. oldalon 

B szereplő 162. oldalon 

166 V o c a b U l a I r e

A
à cause de qc 13

vmi miatt
à chaque fois 8

minden egyes alkalommal
à côté de qc 11

vmi mellett; vmi mellé
à droite 3

jobbra agglomération (f ) 9
vonzáskörzet, agglomeráció

à gauche 3
balraà l’étranger 4
külföldön

à la maison 4
otthon; haza

à la menthe 2
mentás, menta-

à la mode 7
divatosà louer 12
kiadó, bérbe adó

à mon avis 9
szerintemÀ quelle fréquence ? 13
Milyen gyakran?

absolument 8
abszolút, mindenképpen

absolument fantastique 10 lenyűgöző
accent (m) 1

ékezetaccent aigu (m) 1
éles ékezet

accent circonflexe (m) 1
kúpos ékezet

accent grave (m) 1
tompa ékezet

accès interdit (m) aux cycles 14 kerékpárral behajtani tilos
accès interdit (m) aux piétons 14 gyalogosforgalom tilos
accessoire (m) 8

kiegészítő
accident (m) 5

balesetaccompagner qn 14
elkísér vkit

achat (m) 8
vásárlásacheter cher 8
drágán vesz

acheter moins cher 8
olcsóbban vesz

acheter qc 7
vesz, vásárol vmit

acteur (m) 4
színészactif / active 5
mozgékony, aktív

activité (f ) 10
program, elfoglaltság

actrice (f ) 4
színésznő

admirer qc 10
megcsodál vmit

adorer qn 6
imád vkit

adresse (f ) 12
címadulte (m / f ) 7
felnőttaéroport (m) 13
repülőtér

affaires (f, pl) 11
holmi, cucc

affiche (f ) 12
plakátafricain / africaine 5
afrikaiAfrique (f ), l’~ 3
Afrikaâge (m) 5
életkoragence (f ) 4
iroda (pl. ingatlan), ügynökség

agence (f ) de traduction 4 fordítóiroda
agence immobilière (f ) 12 ingatlanügynökség
agencement (m) des pièces 11 helyiségek beosztása
agent immobilier (m) 12

ingatlanügynök
agglomération (f ) 13

vonzáskörzet, agglomeráció

agréable 9
kellemesAh bon, d’accord ! 6
Ja, értem!

Ah oui ! 6
Bizony! Hát igen!

aimer 5
szeretaimer beaucoup qn 6
nagyon szeret vkit

aimer bien qc 7
kedvel vmit, tetszik vkinek

Algérie (f ), l’~ 3
Algériaallée (f ) 14
fasorAllemagne (f ), l’~ 1
Németország

allemand (m) 3
a német nyelv

allemand / allemande 3
németaller 9
megyaller chercher qc 10
elmegy vmiért

aller jusqu’au bout de la rue 14 elmegy az utca végéig
aller tout droit 14

egyenesen előre megy, nem kanyarodik be
Allô ! 3

Halló?Allons-y, c’est parti ! 3
Rajta, gyerünk! Indulás!

alors 3
akkor, tehát

alphabet (m) 1
ábécéalsacien / alsacienne 9
elzásziambiance (f ) 9
hangulat

Amérique (f ), l’~ 3
Amerikaaméricain / américaine 3 amerikai

amour (m) 6
szerelemamoureux / amoureuse 6 szerelmes

an (m) 5
évanalyste (m / f ) 4
elemzőananas (m) 2
ananászanglais / anglaise 3
angolAngleterre (f ) 1 
Angliaanglophone 3
angol nyelvű

animal (m), animaux (pl) 11 állatanimation (f ) 9
nyüzsgés

animé / animée 9
nyüzsgőannée (f ) 13
évannexe 11
kiegészítő, mellék-

anorak (m) 7
dzsekiantenne (f ) 10
antennaAnvers 3
Antwerpen

apostrophe (m) 1
hiányjel, aposztróf

apparence (f ) 5
megjelenés

appartement (m) 3 pièces 11 háromszobás lakás
appartement (m) 9

lakásaprès qc 7
vmi utánarabe 4
arabarbre (m) 9
faarbre fruitier (m) 12
gyümölcsfa

arc (m) de triomphe 10
diadalívarchitecte (m / f ) 4
építész, építésznő

Vocabulaire
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Igeragozások

aller

je

tu

il

nous

vous

ils

vais
vas
va
allons

allez
vont

Az aller igével a beszélőhöz viszonyított távolodó mozgást lehet kifejezni.  

A venir ennek pont az ellentéte.

Franciául minden helyet jelentő prepozíciónak két jelentése van. 

1. A tartózkodást kifejező igékkel (pl. être) az elhelyezkedést fejezik ki.

2. A mozgást, mozgatást kifejező igékkel (pl. aller) az irányt fejezik ki.

tartózkodás, elhelyezkedés (séjour, situation) irány (direction)

Je suis à l’école. Az iskolában vagyok.
Je vais à l’école. Az iskolába mész.

Tu es dans cette ville. Ebben a városban vagy.
Tu vas dans cette ville. Ebbe a városba mész.

Il est chez ses grands-parents. A nagyszüleinél van. Il va chez ses grands-parents. A nagyszüleihez megy.

Nous sommes en vacances. Szabadságon vagyunk. Nous allons en vacances. Szabadságra megyünk.

 

IL Y A 

Az il y a ige a létezést fejezi ki. Azt hangsúlyozza ki, hogy valami van, vagy valami nincs.

Az être ige azt fejezi ki, hogy valami vagy valaki hol van, milyen, illetve hány van valamiből.

Az, aminek a létezését hangsúlyozzuk, az il y a szerkezet után áll.

Ez a szerkezet nem tehető külön többes számba, de állhatnak utána többes számú szavak.

Általában számneves szerkezet vagy határozatlan névelős főnév áll utána.

Qu’est-ce qu’il y a dans le sac ? Mi van a táskában?

Il y a deux livres, il y a des cahiers et il y a aussi un stylo. Van két könyv, vannak benne füzetek és van egy toll is.

Tagadásakor (nincs jelentésben) a tagadószók az y a elemeket keretezik.

Tagadó mondatokban az  un  /  une  /  des  névelő DE-vé rövidül. 

Est-ce qu’il y a des crayons aussi ? Vannak ceruzák is?

Non, il n’y a pas de crayons. Nem, ceruzák nincsenek.

!
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A sorozat előző részei: 
Allons-y PLUS 1 kurzuskönyv és munkafüzet
A francia nyelvvel most ismerkedő, kezdő nyelvtanulóknak készült, tan-
anyaga A1 szintű nyelvtudást közvetít.

Allons-y PLUS 2 kurzuskönyv és munkafüzet
Az egészen elemi nyelvismerettel (A1) már rendelkező vagy újrakezdő 
nyelvtanulóknak készült, A2 szintű tananyagot tartalmaz.

Egy-egy rész kurzuskönyve és munkafüzete követi egymás tematikai fel-
építését, és szerves egységet alkotva egészítik ki egymást, ezért kifeje-
zetten ajánljuk együttes használatukat.



Méthode de français – Francia kurzuskönyv (LX-0305-1)

•   14 fejezet és 7 ismétlőfejezet;
•   fejezetenként három lecke szövegekkel és feladatokkal;
•   rövid, könnyen érthető nyelvtani magyarázatok;
•   szószedetek fejezetenként, összesített szójegyzék a könyv végén;
•   felkészülés a szóbeli érettségire külön fejezetben;
•   hangosított tananyag anyanyelvi beszélők tolmácsolásában, 

CD-mellékletben.



Cahier d’exercices – Munkafüzet (LX-0306-1)

•   14 fejezet és 7 ismétlőfejezet,
•   fejezetenként

•   változatos nyelvtani gyakorlófeladatok (On s’exerce !),
•   kommunikációfejlesztő, mondat- és szövegalkotó feladatok  

(On communique !);
•   hatékony felkészülés az érettségi írásbeli részére és a szükséges 

nyelvtani ismeretekre;
•   nyelvtani összefoglaló (Précis grammatical) magyar nyelvű 

szabályismertetéssel, francia példamondatokkal és fordításukkal



1. Célkeresztben az érettségi
Az Allons-y PLUS 3 hatékony és élvezetes felkészülést biztosít a 
franciaérettségire: a szövegértés, a beszédértés és a beszédkészség 
fejlesztéséhez elsősorban a tankönyv, az íráskészség és a nyelvtani 
ismeretek tökéletesítéséért pedig főként a munkafüzet nyújt segítséget.



2. Ez tényleg francia könyv!
A kurzuskönyv és a munkafüzet franciasága jóval túlmutat a nyelven:  
a kötetek oldalain lépten-nyomon a francia kultúra, gasztronómia, szoká-
sok, s a frankofón országokkal kapcsolatos érdekességek köszönnek 
vissza.



3.  Nyelvtan – érthetően és szemléletesen!
A munkafüzet végén szereplő nyelvtani összefoglaló mellett a 
tankönyvben segítségként elhelyezett rövid, egyszerűen megfogal-
mazott magyarázatok segítik a pontos megértést. A vizuális tanulást 
elősegítő színes táblázatok, a típushibák elkerülésére intő megfogal-
mazások és a kétnyelvű példák egyaránt az érettségire való minél 
alaposabb felkészülést szolgálják.



4. Szövegalkotás magasabb szinten
A tankönyvben és a munkafüzetben kiemelt szerep jut a mondatalko-
tásnak és válaszadásnak, hiszen akkor tesszük igazán próbára nyelv-
tudásunkat, amikor megadott szavakkal mondatokat írunk képekről, 
szöveget egészítünk ki, vagy épp párbeszédet, levelet fogalmazunk 
meg – teljesen önállóan! Ha a szavakat és a nyelvtant már tudjuk, 
mutassuk meg, milyen jól tudjuk használni azokat!



5.  Kommunikáció – önállóan!
A tankönyv nagy teret ad a párbeszédes, illetve az egyéni szóbeli 
feladatoknak. A kötet függelékében az első tizenkét fejezethez kapcso-
lódó tematikus szóbeli feladatok találhatóak a kommunikációt inspi-
ráló vázlatokkal és képekkel.



6. Hanganyagmelléklet és online terméktámogatás
A kurzuskönyvhöz hanganyagmelléklet tartozik francia anyanyelvű 
beszélők tolmácsolásában. A hanganyag, a hangzószövegek átirata 
és valamennyi feladat megoldókulcsa térítésmentes online termék-
támogatásként letölthető a kiadvány kiadói honlapon (www.lexika.hu) 
található termékoldaláról a könyvben található egyéni letöltőkód 
segítségével.



7. Valódi szövegek, valódi szituációk 
Érdekes és sokszínű cikkek, párbeszédek, interjúk és riportok segítik az új 
szavak és kifejezések megtanulását, valamint a szövegértésre való felké-
szülést is. A szövegek és a színes képek szorosan összetartoznak, és sok 
érdekes, főként logikai feladathoz kapcsolódnak. A lexikai feladatokat 
rendszerint beszéltető, gondolkodtató vagy játékos feladatok követik.



8. Fokozatos és lépcsőzetes haladás
A fejezetek nehézsége a tanuló nyelvtudásszintjéhez igazodik:  
a szövegek nyelvileg fokozatosan, fejezetről fejezetre nehezednek, 
ahogy a nyelvtanulók előrehaladnak a tananyagban, és az új anyag 
mindig a már elsajátított ismeretekre és készségekre épít.



9. Folyamatos ismétlés
A nyelvkönyv és a munkafüzet minden második fejezete után egy-
egy ismétlő lecke kapott helyet: összesen 7 Révision segíti a szavak, 
kifejezések és nyelvtani szerkezetek felidézését, rendszerezését és a 
gyakorlati alkalmazás révén történő hatékony elsajátítását változatos 
feladatokkal.


