
Angol nyelv 

5. évfolyam 

Az idegen nyelvi vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészekből áll. Az írásbeli vizsga 

számon kéri a megfelelő tanév vagy tanévek tananyagát az adott tanév követelményei és 

feladattípusai szerint. Így az írásbeli vizsga a következő részekből áll: nyelvhelyesség és 

olvasásértés. 

A szóbeli vizsga kötetlen beszélgetés meghatározott témákban, egy szituáció eljátszása, 

képleírás. 

Értékelés: Az általános százalékos értékeléssel pontosan kiszámítható az érdemjegy. 

Beszédkészség: Kérdésekre egyszerű mondatban válaszoljon; Legyen képes egyszerű 

közléseket megfogalmazni, kérdéseket feltenni; Megértési probléma esetén tudjon segítséget 

kéni.  (Az első és második félév során is elvárt képesség.) 

Hallott szöveg értése: Ismert nyelvi eszközökkel kifejezett kérést, utasítást értsen meg, arra 

cselekvéssel válaszoljon; Ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdéseket értsen meg; 

Egyszerű mondatokban megfogalmazott szövegből legyen képes fontos információt kiszűrni.  

(Az első és második félév során is elvárt képesség.) 

Olvasott szöveg értése: Legyen képes egyszerű mondatokból álló szöveget elolvasni és a 

benne található fontos információt megtalálni; Ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, 

egyszerű mondatokból álló szöveg lényegét értse, a szövegről feltett kérdésekre tudjon 

válaszolni az olvasott szöveg alapján.  (Az első és második félév során is elvárt képesség.) 

Íráskészség: Legyen képes rövid mondatokat helyességre törekedve leírni; tudjon egyszerű 

űrlapot kitölteni és egyszerű közléseket és kérdéseket tanult minta alapján írásban 

megfogalmazni (Az első és második félév során is elvárt képesség.) 

Interakció: -tudjon reagálni egyszerű kérdésekre, személyes kérdésekre 

- kérjen segítséget, ha elakad (Az első és második félév során is elvárt képesség.) 

Nyelvhelyesség:  

● első félév: használjon alapvető szerkezeteket a jelenben (Present Simple Tense, Have 

got/ has got, possessive’s), rendelkezzen alapvető szókinccsel ismert témákban.  

● második félév: használjon alapvető szerkezeteket a jelenben (Present Simple Tense 

affirmative, negative and questions, Prepositions of time and place, Present 

Continuous Tense), rendelkezzen alapvető szókinccsel ismert témákban 



 

Fogalomkörök:  

1. félév: Az iskolában (üdvözlés, számok, színek), Barátok és család ( országok, 

családtagok), Kedvenc tárgyaim (melléknevek, állatok, tantárgyak) 

 

2. félév: Idő (Napirend, óra, szabadidős elfoglaltságok), Helyek (Szoba, lakás, 

bútorok, középületek), Emberek (Öltözködés, Emberek jellemzése) 
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Az idegen nyelvi vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészekből áll. Az írásbeli vizsga 

számon kéri a megfelelő tanév vagy tanévek tananyagát az adott tanév követelményei és 

feladattípusai szerint. Így az írásbeli vizsga a következő részekből áll: nyelvhelyesség és 

olvasásértés. 

A szóbeli vizsga kötetlen beszélgetés meghatározott témákban, egy szituáció eljátszása, 

képleírás. 

Értékelés: Az általános százalékos értékeléssel pontosan kiszámítható az érdemjegy. 

 

Olvasott szöveg értése: -értsen meg egyszerű szövegeket, kért információt tudjon kikeresni 

- értsen megismert szerkezetekből álló egyszerű szövegeket. (első és második félév során is 

elvárt képesség.) 

Hallott szöveg értése:  -értsen meg  egyszerű üzeneteket, bejelentéseket 

-tudjon egyszerű információt kiszűrni ismert témakörökből (első és második félév során is 

elvárt képesség.) 

Beszédkészség:-tegyen fel alapvető kérdéseket és tudjon, rájuk válaszolni 

-vegyen részt egyszerű társalgási helyzetekben, begyakorolt szerkezetekkel, kérdés-felelet 

formában a tanult szókinccsel (Az első és második félév során is elvárt képesség.) 

Interakció: -tudjon reagálni egyszerű kérdésekre, személyes kérdésekre 

- kérjen segítséget, ha elakad (Az első és második félév során is elvárt képesség.) 

Íráskészség: -tudjon egyszerű űrlapot kitölteni, rövid üzenetet írni (képeslap)- (első és 

második félév során is elvárt képesség.) 

Nyelvhelyesség:  



● első félév: használjon alapvető szerkezeteket a jelenben, a múltban, rendelkezzen 

alapvető szókinccsel ismert témákban.  

● második félév: használjon alapvető szerkezeteket a jelenben, a múltban, rendelkezzen 

alapvető szókinccsel ismert témákban, ismerje a melléknevek fokozását. Tudjon 

különbséget tenni a megszámlálható és nem megszámlálható főnevek között. 

Fogalomkörök:  

● első félév: család, iskola, állatok, nyaralás, szabadidő,  

● második félév: ételek, földrészek, égtájak, időjárás, évszakok 

Melléklet: (Témák) 

● ME AND MY FAMILY AND MY HOME, DAILY ROUTINE (Én és a családom, az 

otthonom, napirend) 

● ANIMALS (állatok) 

● HOLIDAYS (nyaralás, szabadidős tevékenységek, ünnepek) 

● FOOD (ételek) 

● THE WORLD (a világ, időjárás, égtájak) 

Szószedet 

A tankönyvben található a törzsanyagot képező anyagrészekhez tartozó szószedet. 
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Az idegen nyelvi vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészekből áll. Az írásbeli vizsga 

számon kéri a megfelelő tanév vagy tanévek tananyagát az adott tanév követelményei és 

feladattípusai szerint. Így az írásbeli vizsga a következő részekből áll: nyelvhelyesség és 

olvasásértés. 

A szóbeli vizsga kötetlen beszélgetés meghatározott témákban, egy szituáció eljátszása, 

képleírás. 

Értékelés: Az általános százalékos értékeléssel pontosan kiszámítható az érdemjegy. 

● Olvasott szöveg értése: -értsen meg egyszerű szövegeket, történeteket, kért 

információt tudjon kiszűrni- 

-értsen meg egyszerű, ismert elemekből álló szöveget, annak lényegét 

● Hallott szöveg értése: -tudjon egyszerű információt ismert elemekből álló szövegből 

kiszűrni 

● Beszédértés:-vegyen részt egyszerű beszélgetésekben ismert témákban, 



-tudjon segítséget kérni és adni,- egyszerű kérdésekre tudjon válaszolni egyszerű 

kérdésekre tudjon reagálni, 

● Interakció:  -tudjon segítséget kérni és adni 

-tudjon egyszerű állításokra reagálni 

● Íráskészség:-tudjon baráti üzenetet írni, 

-tudja magát néhány mondatban kifejezni 

Nyelvhelyesség:  

● első félév: -használjon alapvető igeidőket, jelen, múlt, jövő. Az egyszerű jövő idő és a 

’be going to’ szerkezet használati különbözőségeinek ismerete. 

●  A folyamatos és az egyszerű múlt idő, felismerése- ezek szerkezetben való 

alkalmazása.  

● Rendelkezzen alapvető szókinccsel ismert témákban.  

● második félév: használjon alapvető szerkezeteket a jelenben, a múltban, jövőben 

rendelkezzen alapvető szókinccsel ismert témákban. Ismerje határozott és határozatlan 

névelő használatát a tárgyalt esetekben, a should/shouldn’t, must/mustn’t, don’t have 

to módbeli segédigék alkalmazását. A present perfect igeidő felismerése, kérdés, 

válasz, tagadás sémáinak ismerte. 

● Fogalomkörök:  

● első félév: család, iskola, a jövő, idő és helyek 

● második félév: városok, élmények- tapasztalatok, egészség- a tanácsadás formái 

Melléklet: (Témák) 

● MY LIFE (Rokoni kapcsolatok a tanulás és szabadidős tevékenységek világa) 

● THE FUTURE (A jövő- elképzelések, udvarias felajánlás, közvetlen döntés) 

● TIMES AND PLACES (Helyszínek, és múltbéli szituációk kifejezése)  

● CITIES (Városok- tájékozódás) 

● WHAT’S UP? ( Mi a helyzet- hétköznapi szituációk, szabályok, tiltások, javaslatok) 

Szószedet 

A tankönyvben található a törzsanyagot képező anyagrészekhez tartozó szószedet. 
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8. évfolyam 

Az idegen nyelvi vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészekből áll. Az írásbeli vizsga 

számon kéri a megfelelő tanév vagy tanévek tananyagát az adott tanév követelményei és 

feladattípusai szerint. Így az írásbeli vizsga a következő részekből áll: nyelvhelyesség és 

olvasásértés. 

A szóbeli vizsga kötetlen beszélgetés meghatározott témákban, egy szituáció eljátszása, 

képleírás. 

Értékelés: Az általános százalékos értékeléssel pontosan kiszámítható az érdemjegy. 

Olvasott szöveg értése: - értse meg az olvasott szöveg lényegét, tartalmát, melyek egyszerű, 

hétköznapi témákkal foglalkoznak 

Hallott szöveg értése: - tudjon kiszűrni ismert témakörből információkat 

Beszédkészség: - legyen képes egyszerű mondatokkal kifejezni véleményét, 

- tudjon egyszerű témakörökben néhány mondatban összefüggően beszélni, véleményét 

kifejezni 

- tudjon segítséget kérni és adni 

Interakció: - tudjon segítséget kérni és adni, 

Íráskészség: - tudjon néhány mondatos, összefüggő szöveget alkotni ismert témakörökben 

Nyelvhelyesség:  

● első félév: 

- tudja az ismert szerkezeteket kisebb hibákkal használni, használja a jelen, a múlt, a 

jövő szerkezeteit. Rendelkezzen alapvető szókinccsel ismert témákban.  

● második félév: 

- használjon alapvető szerkezeteket a jelenben, a múltban, jövőben rendelkezzen 

alapvető szókinccsel ismert témákban. A present perfect igeidő felismerése, kérdés, 

válasz, tagadás sémáinak ismerte. Az igeidőhöz kapcsolódó írásbeli feladatok helyes 

értelmezése, megoldása. A passzív szerkezet felismerése, megalkotása. Egyszerű 

feltételes mondatok felismerése, értelmezése. 

Fogalomkörök:  

● első félév: hírnév és siker, a múlt eseményei 

● második félév: test és egészség, természetes környezetünk, kapcsolatok 



 

Melléklet: (Témák) 

PAST AND PRESENT (öltözködés, történetek a múltból) 

FAME AND FORTUNE (hírnév és szerencse- a befejezett jelen idő) 

HEALTH AND SAFETY (testi bajok, problémák és orvoslásuk, tanácsadás) 

HEROES (hősök történetei) 

OUR ENVIRONMENT (környezeti problémák és megoldások) 

RELATIONSHIPS (emberi viszonyok, helyzetek) 

Szószedet 

A tankönyvben található a törzsanyagot képező anyagrészekhez tartozó szószedet. 

 


