Osztályozóvizsga-tematika
5. évfolyam
Angol nyelv
1. félév
Témakörök/Kommunikációs Fogalomkörök és azok
szándékok
nyelvi kifejezései

Idegen nyelvi
kompetenciák

Alapvető szókincs, ismerős
szavak

köszönés, bemutatkozás

hétköznapi tárgyak, országok,
számok

vélemény nyilvánítás
tetszés, nemtetszés kifejezése,

a létige egyes számban,
állításaban:
am, is, are

életkor kifejezése;
egyszerű funkciók

a létige egyes és többes
számban létezés, mennyiségi
viszonyok:
there is/ there are; some/ a
lot of
kis vagy nagybetű

tréfás vers
Lakóhelyem és a világ

főnevek többesszáma

lakóhely bemutatása

lakóhely és települések
bemutatása

létezés, mennyiségi
viszonyok állítással és
tagadással:
there is/are; some, any

információkérés

üzletek, létesítmények
ideális lakóhely bemutatása

létezés kérdésben és rövid
válaszban:
there is/are
helyzetet kifejező
elöljárószók:
under, next to, opposite…

tájékoztató anyag készítése a
lakóhelyről

A család és a barátok

birtoklás állításban:
have got

család, barátok
emberek, családok és
tulajdonaik
Dal: Dancing int he street

birtokviszony kifejezése:
possessive ’s,
my, your
birtoklás állításban,
tagadásban, kérdésben és
rövid válaszban:
have got

a család bemutatása
helyi ünnepségről szóló
újságcikk értelmezése
fényképen szereplő emberek
bemutatása, leírása
blogbejegyzés írása

visszatekintés: az eddig
tanultak összefoglalása (unit3) logikai viszonyok:
and, but
helyzetet kifejező
szerkezetek:
at the back, ont he right...

Év vége
Témakörök/Kommunikációs Fogalomkörök és azok
szándékok
nyelvi kifejezései

Idegen nyelvi
kompetenciák

Alapvető szókincs, ismerős
szavak

köszönés, bemutatkozás

hétköznapi tárgyak, országok,
számok

vélemény nyilvánítás
tetszés, nemtetszés kifejezése,
tréfás vers

a létige egyes számban,
állításaban:
am, is, are
a létige egyes és többes
számban létezés, mennyiségi
viszonyok:
there is/ there are; some/ a
lot of
kis vagy nagybetű

életkor kifejezése;
egyszerű funkciók

Lakóhelyem és a világ

főnevek többesszáma

lakóhely bemutatása

lakóhely és települések
bemutatása

létezés, mennyiségi
viszonyok állítással és
tagadással:
there is/are; some, any

információkérés

üzletek, létesítmények
ideális lakóhely bemutatása

tájékoztató anyag készítése a
lakóhelyről

létezés kérdésben és rövid
válaszban:
there is/are
helyzetet kifejező
elöljárószók:
under, next to, opposite…

A család és a barátok

birtoklás állításban:
have got

család, barátok
emberek, családok és
tulajdonaik
Dal: Dancing int he street

birtokviszony kifejezése:
possessive ’s,
my, your
birtoklás állításban,
tagadásban, kérdésben és
rövid válaszban:
have got

a család bemutatása
helyi ünnepségről szóló
újságcikk értelmezése
fényképen szereplő emberek
bemutatása, leírása
blogbejegyzés írása

visszatekintés: az eddig
tanultak összefoglalása (unit3) logikai viszonyok:
and, but
helyzetet kifejező
szerkezetek:
at the back, ont he right...
Neves napok
különleges napok, évfordulók,
ünnepek
családi szokások
tevékenységek az év
különböző szakaszaiban
A tanulás világa
tanulási szokások
nyelv és kommunikáció

jelenidejűség, állító
mondatok:
Simple present
jelen idejűség, tagadó
mondatok:
Simple present

interjú megértése
javaslattétel, reagálás
javaslatokra
íráskészség:
egy ünnep

logikai viszonyok:
because
gyakoriságot kifejező
határozók:
never, sometimes, often,
usually

iskolai napirendről szóló
cikk megértése
iskolai (félévi) értesítő írása

iskolai tantárgyak

jelenidejűség, kérdő
mondatok:
Simple present

nyelvtanulás
tárgy kifejezése személyes
névmással
kérések és képesség
kifejezése: can
viccek, humor

helyesírás: E/3
igék írása
helyesírás: központozás,
nagy kezdőbetű

kérdésfelvetés és felelet a
tanulásról
kérdésfeltevés szavak
jelentéséről; betűzés
íráskészség: egy tanulói
profil elkészítése

