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Tantárgy neve angolul: Modern Hebrew-Grammar Practice I. Kredit:     4

Jelleg:                            
(Kötelező / Kötelezően 
választható / Szabadon
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kötelező Félév a 
mintatantervben: 6 

Tantárgyfelelős: Zima-Lipthay Judit Tárgy 
oktatója: Szilágyi Erzsébet 

Tárgy felvételének 
előzetes követelménye: nincs 

Előfeltétel 
Neptun kódja 
(TO tölti ki)

 

Heti óraszámok: Előadás  0 Gyakorlat  2  

Félév végi 
számonkérés típusa 
(ai, v, gyj, sz ) :

gyj 

Félévközi követelmények

A foglalkozásokon való
részvétel 
követelményei és a 
távolmaradás 
pótlásának lehetőségei:

Gyakorlati tantárgy lévén az órákon való részvétel kötelező. Egy 
szemeszterben maximum 4 órát lehet mulasztani szankciók nélkül. Ha
valaki ennél többet mulasztana, nem kaphat félév végi aláírást, azaz 
nem teljesítette a félévet az OR-ZSE Kreditrendszerű Tanulmányi- és 
Vizsgaszabályzatának rendelkezése /13. § (7)/ szerint. Ennek pótlása a
következő tanév azonos szemeszterében történik, illetve – rendkívüli 
esetben – zárthelyi dolgozat írásával történhet, mely során a hallgató 
bizonyíthatja, hogy mulasztásai ellenére kellő mértékben elsajátította 
az előírt tananyagot.
 

Az igazolás módja a 
foglalkozásokon való 
távollét esetén:

A hallgatóknak nem szükséges igazolniuk távolmaradásukat, de 
legyenek figyelemmel a megengedett 25% hiányzásra. A 
megengedhető mulasztást nem kell igazolni. 

 
A félévközi 
ellenőrzések 
(beszámolók, zárthelyi 
dolgozatok) száma, 
témaköre és 
időpontjai, pótlásuk és 
javításuk lehetősége:

Az elsajátított tananyag alapján havonta egy zárthelyi dolgozat 
megírása. A szemeszter végén egy adott témáról 5 perces héber 
nyelvű előadás tartása. Az olvasás elsajátításának folyamatos 
ellenőrzése.
 

A hallgató egyéni 
munkával megoldandó
feladatainak száma, 
típusa:

Házi feladatok megoldása minden tanóra után. 

Osztályzat 
kialakításának módja:

Elégtelen gyakorlati jegy esetén a következő tanév azonos 
szemeszterében ismételhető (pótolható) e gyakorlati tárgy. Ez azt 
jelenti, hogy a hallgató nem fejezheti be 6 szemeszter alatt az 
alapképzést, mivel az ivrit nem folytatható egy nem érvényes 



szemeszter után.
 

A tárgy rövid leírása, fontosabb témák, témacsoportok:

Előadás, gyakorlatok témakörei:

Témakör

 
A modern héber nyelv tudásanyagának rögzítése. A különböző nyelvtani csoportok 
megtanítása, gyakorlása, készségszintre emelése. A nyelvtani ismeretek elsajátításához 
szükséges hangtani, alaktani és mondattani egységek gyakorlása és alkalmazása a beszélt 
nyelvben.
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