Minimum követelmények angol nyelv 2020/2021. tanév 1. félév
4. osztály
Maczkóné Fehér Ildikó:
kezdő szint:
Young Stars 3. Student book 5.-8. modul /Tankönyv 53-96. oldalig/
Young Stars 3. Workbook 5-8. modul /Munkafüzet 47-88. oldalig/
Szókincs: Ételek/italok; épületek a városban; járművek; a hét napjai; az időjárás jellemzése; pontos
idő kifejezése /It’s…o’clock/; ruhadarabok neve; a napirend alapvető szókincse
Nyelvtan: Szeretem/nem szeretem (like/don’t like); there is/there are szerkezet; helyet kifejező
elöljárószók (in, on, under, in front of, between, next to, behind); az igék folyamatos jelen ideje (I’m
wearing..)

Nagy –Varga Judit:
Young Stars 3 tankönyv
5-7. fejezet (53-84.oldal)
5. fejezet
 ételek nevei
 I like … / I don’t like … / Do you like …?
 számok 20-ig
6. fejezet
 helyek, üzletek nevei
 járművek
 There is a … / There are …
7. fejezet
 a hét napjai
 időjárás
 idő (egész óra)

6. osztály
Kezdő szint:
Maczkóné Fehér Ildikó:
Full Blast 1. Student Book 4-5. modul /Tankönyv: 48-72. oldalig/
Full Blast 1. Workbook 4-5. modul

/Munkafüzet: 38-57. oldalig/

Szókincs: Épületek; a ház részei; bútorok; Családi ház bemutatása; ételek; (zöldségfélék, gyümölcsök,
tejtermékek, húsfélék); Étkezési szokások, kedvenc ételek; cselekvések;
Nyelvtan: There is/there are szerkezet; személyes és ragozott személyes névmások (I-me; stb.);
kötelesség és tiltás kifejezése (must/mustn’t); határozott- és határozatlan névelő használata
(a/an/the); a/some/any; how many/how much használata.
Nagy –Varga Judit:

Young Stars 3 tankönyv
7-8. fejezet (75-94. oldal)
Young Stars 4 tankönyv
Hello – 1. fejezet (4-16. oldal)
7. fejezet
 a hét napjai
 időjárás
 idő (egész óra)
8. fejezet
 ruhák nevei
 mit viselsz most (I’m wearing …)
 kérdésekre adott válaszok (pl. Are you wearing …?, Is he / she wearing …?)
Hello





bemutatkozás
számok 20-ig
színek
I like … / I don’t like …

1. fejezet
 I am, you are, he/she/it is, we are, they are
 cselekvések
 képesség kifejezése (can / can’t)

Haladó szint:
Full Blast! 1 tankönyv
6-8. fejezet (74-110. oldal)
6. fejezet
 hónapok, sorszámok, dátumok (in / on)
 időjárás
 veszélyeztetett állatok
 ünnepek, jókívánságok
 folyamatos jelen idő (pl. I’m watching TV.)
 egyszerű és folyamatos jelen idő összehasonlítása (pl. I usually watch TV. I’m watching TV
now.)
7. fejezet
 érzések
 a létige múlt ideje (was/were)
 egyszerű múlt idő: szabályos igék (pl. played), szabálytalan igék (pl. went; TK. 122. oldalon
igék jelen és múlt ideje)
 egyszerű múlt idő tagadása (pl. didn’t go) és kérdése (pl. did you go …?)
 szövegalkotás múlt időben (pl. mit csináltál iskola után, mit láttál a moziban, meséld el egy
érdekes napodat)
 filmtípusok, kedvenc film
 évszámok (in)
 egyszerű jelen és múlt idő összehasonlítása (pl. I usually watch TV. I watched TV last night.)

8. fejezet
 járművek (by), utazás, nyaralás
 ’going to’ szerkezet (jövőbeni tervek, pl. I’m going to visit Italy next summer.)
 kempingezés
 egyszerű jövő idő (will/won’t)
 sportok
 melléknévfokozás (közép- és felsőfok)
 Magyarország (népesség, legmagasabb hegy …)
 levél írása nyaralásról

7. osztály:
Full Blast 2. Student Book 1-2. modul /Tankönyv 30. oldalig/
Full Blast 2. Workbook 1-2. modul

/Munkafüzet 27. oldalig/

Szókincs: Bemutatkozás; tantárgyak; ruhadarabok; háztartási eszközök; személyek jellemzése (külsőés belső tulajdonságok); utazás; szabadidő; közlekedési eszközök; felfedezések
8.csoport
Haladó szint:
To the top 2. Student Book Module 8. (a 8. modul elejétől a tankönyv végéig);
To the top 2. Workbook Module 8. (a 8. modul elejétől a munkafüzet végéig);
Full Blast 3. Student Book Module 1. (Tankönyv 16. oldalig)
Full Blast 3. Workbook Module 1. (munkafüzet 14. oldalig)
Szóbeli: Napirend, szabadidő, barátok, sport, divat, zene, filmek
Nyelvtan: Egyszerű jelen- és egyszerű múlt idejű szenvedő szerkezet; So/neither szerkezet; Az igék
egyszerű jelen-, folyamatos jelen- és egyszerű múlt ideje; used to szerkezet; Some/any/No/every,
Melléknévfokozás és összahasonlítások
Kezdő szint:

Minimumszint követelményei
ANGOL NYELV 8. ’A ’ csoport
Tankönyv , munkafüzet : Full Blust 1. Module 1, 2, 3
(H. Q. Mitchell -MM Publications kiadó )
A tankönyvi szövegeket , feladatokat kell átolvasni a 4. oldaltól a 46.
oldalig
kiemelten : 10. 12. 16. 24. 28.36.38.42 . oldal szövegei. Ezeket kell
tudni olvasni , fordítani .
Ismerni kell a számokat 0-100- ig és az angol ABC-t .

Tudni kell rövid bemutatkozást ,és rövid napirendet írni és mondani :
(tankönyv 19. és a 45. oldalai alapján )
Meg kell oldani a Round up oldalakat : Tk : 20. 32. 46. oldal
Tudni kell Have got szerkezettel mondatokat szerkeszteni
(2. module )
Egyszerű mondatok megszerkesztése a Present Simple (egyszerű
jelen idő ) használatával . pl : (tk . 36. oldal )
Munkafüzeti feladatok közül meg kell oldani minden oldalon
legalább 1 feladatot (4- 37. oldalig )
A munkafüzet ’Round up’ oldalakból egy oldalt (16. 26. 36. ) oldalak

7. osztály
kezdő szint:
Full Blast 1. Plus Student Book 1-2. modul /Tankönyv 32. oldalig/
Full Blast 1. Plus Workbook 1-2. modul /Munkafüzet 27. oldalig/
Szókincs: Bemutatkozás; Országok, nemzetiségek; tantárgyak; hangszerek; családtagok;
foglalkozások; testrészek; ruhadarabok; állatok; emberek és állatok jellemzése; cselekvések
Nyelvtan: A Be – lenni ige használata /állítás, kérdés, tagadás – am, are, is/; Pontos idő
kifejezése /quarter, half, past, to/; Rendhagyó többesszámú főnevek; Személyes- és birtokos
névmások /I-my stb./; have got szerkezet /állítás, tagadás, kérdés/; birtoklás kifejezése: ’s.

