
Angol nyelv 4-8 helyi minimumszint követelmények 

 

4. évfolyam –normál csoport  :   I.félév :  Smart Junior 3.tankönyv a    

   5. lecke végéig (Midterm Test)     

      II. félév : Smart Junior 3. tankönyv a  

       10. lecke végéig  ( Final test) 

4. évfolyam –emelt csoport  :  I. félév  : Smart Junior  4. tankönyv az 

       5. lecke végéig . 

       II. félév : Smart Junior 4. tankönyv a 

        10. lecke végéig . 

 

5. évfolyam – normál csoport:  I .félév : To the Top I. tankönyv a 2. lecke                                                             

                                                 végéig 

      II félév : To the Top I. tankönyv a  

            4. lecke végéig.  

 

5. évfolyam – emelt csoport:             I .félév : To the Top I. tankönyv a 3. lecke                                                             

                                                 végéig 

      II félév : To the Top I. tankönyv a  

            6. lecke végéig.  

 

6. évfolyam  - emelt csoport         I. félév : To the Top I. tankönyv 7.leckétől     

       a To the Top II. tankönyv  1. lecke  

                                                                       végéig. 



      II. félév :  To the Top II. tankönyv 4. lecke  

                                                                              végéig. 

6. évfolyam  -  normál csoport         I. félév : To the Top I. tankönyv 6.lecke    

                   végéig. 

      II. félév :  To the Top I. tankönyv 8. lecke  

                                                                              végéig. 

 

7. évfolyam  - emelt csoport         I. félév : To the Top II. tankönyv  6. lecke  

                                                                       végéig. 

             II. félév :  To the Top II. tankönyv 8. lecke  

                                                                              végéig. 

 

 

7. évfolyam  -  normál csoport  I.félév : To the Top II. tanköny  

                2. lecke végéig. 

      II. félév : To the Top II. tankönyv a 

       4. lecke végéig . 

 

8. évfolyam – emelt csoport  I .félév :To the Top III. . tankönyv  

       2. lecke végéig . 

      II. félév : To the Top III. tankönyv  

       4.  lecke végéig . 

 

8. évfolyam  - normál csoport         I. félév : To the Top II. tankönyv  6. lecke  

                                                                       végéig. 



      II. félév :  To the Top II. tankönyv 8. lecke  

                                                                              végéig. 

 

 

KÖVETELMÉNYEK: a fent megjelölt leckék szó-és nyelvtani anyagai  

          olvasott, írott ,beszélt és hallott formában. 

 

A TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI  (minimumszint) : 

 

a fenti tananyag legalább 30%-os ismerete. 

30%  :  a, egy modulból a tanuló által szabadon választott egy szöveg pontos         

                olvasása, fordítása  magyar nyelvre 

   b, a tanult szavak felismerése. 

             c, a nyelvtani szerkezetek megkeresése és felismerése az adott    

                  szövegben 

              d, egyszerű írásbeli feladatok megoldása 

              e,   információk  keresése  a választott szövegben angol nyelven – 

                   a szöveggel kapcsolatos kérdésekre . 

 

 

A fent leírtak alapján  állítjuk össze az osztályozó- és javítóvizsgák szóbeli  és 

írásbeli feladatait. 

 

 


