
Angol nyelvi követelmények 8. év végéig 

 

Az idegen nyelv tanulásának célja: 

Tudatosuljon a tanulókban az a tény, hogy az anyanyelvén kívül idegen nyelven is kifejezheti 

önmagát. Fedezze fel életkorának és egyéniségének megfelelően az idegennyelv- tanulás szépségeit. 

Ébredjen fel érdeklődése más népek élete és kultúrája iránt. Növekedjen bátorsága és önbizalma az 

idegen nyelvi kommunikáció terén, ezáltal képes legyen információ befogadására és átadására a 

világról. Nyelvi gátak ne akadályozzák abban, hogy magyarként Európa polgára is lehessen. 

 

Szókincs: 

Személyes információk, emberek jellemzése, foglalkozások, munkahelyek, ruházat, anyagok, 

hétköznapi dolgok ( mosogatószer, porszívó, szappan...), hétköznapi kifejezések/ fordulatok ( attól 

tartok..., hihetetlen,  szép munka....), étkezés, egészég- betegség, testrészek, időjárás, állatok. 

 

Nyelvtan: 

 Egyszerű jelen idő ( állító, kérdő, tagadó, rövid alakban) 

 Folyamatos jelen idő (állító, kérdő, tagadó, rövid alakban) 

 Befejezett jelen idő (állító, kérdő, tagadó, rövid alakban) 

 A "must" és "have to" ( kell) segédige mindhárom időben 

 A "can" ( tud,-hat-het) segédige mindhárom időben 

 A "should" ( kellene) segédige 

 A "there is/ are" ( van valami valahol ) szerkezet 

 Jövőre vonatkoztatott feltételes mondatok 

 Egyetértés kifejezése ( én is, te is, ő sem, mi sem) 

 A szenvedő szerkezet 

 

A tanult ismeretek alkalmazása: 

 

A tanuló: 

 értse meg a tanárnak a tananyaggal kapcsolatos egyszerű, idegen nyelven történő 

magyarázatát 

 értse meg az előző szintnél változatosabb kérdéseket, és tudjon azokra válaszolni 

 találja meg a számára fontos információkat 

 tudjon információkat kérni és átadni 

 tudjon embereket, tárgyakat és helyeket egyszerűen jellemezni 



 tudja érzelmeit kifejezni, ezek iránt másoknál érdeklődni 

 tanuljon meg rövidebb nyelvi egységeket kívülről 

 tudjon egyszerűen beszélni a mindennapi életben vele, családjával történtekről 

 tudjon a maga tudásszintjén számára megfelelő szöveget a tanár segítségével megérteni 

 tudjon az olvasott szöveggel kapcsolatos egyszerű feladatokat végrehajtani 

 tudjon több mondatból álló egyszerű szöveget alkotni 

 tudja írásban kifejezni tetszését, nemtetszését 

 tudjon egyszerű levelet fogalmazni 

 tudja tankönyvének egyszerűbb feladatait megoldani 

 írásbeli feladat megoldásakor tudja használni a kétnyelvű szótárt 

 beszélgetés foglalkozásokról 

 levélírás (néhány baráti levél megszerkesztése) 

 vásárlás üzletben 

 gratuláció, sajnálkozás és egyetértés kifejezése alapvető beszédhelyzetekben 

 a doktornál 

 élménybeszámolók 


