Osztályozóvizsga-tematika
9. évfolyam
Angol nyelv
1. félév
Témakör/
Kommunikációs szándék

a hét napjai
köszönés
számok 1-100,
majd milliós számkörben

Fogalomkörök és azok
nyelvi kifejezései

Idegen nyelvi kompetenciák

létezés kifejezése:
jelenidejűség: a be alakjai

köszönés, elköszönés és
visszaköszönés

birtokviszonyok:
’s birtokos
személyes névmás birtokos
esete

osztálytermi instrukciók
megértése és követése a
célnyelven
reagálás egyszerű kérdésekre

osztályterem:
dolgok, tárgyak
megnevezése

szövegösszetartó eszközök:
személyes névmás
alanyesete

betűzés

tér- és időbeli viszonyok

a világ: kontinensek,
országok, nemzetiségek

kiejtés: magánhangzók,
szóhangsúlyok,
mondathangsúlyok.
hangok: /ə/, /tʃ/, / ʃ /, / dʒ/,
/əʊ/, /u:/, /ɑː/

Megérkezés Londonba

személyek, helyek, dolgok
egyszerű körülírása, felismerése
íráskészség: adatlap kitöltése
részletekre figyelő hallott
szövegértés
megérkezés a repülőtérre és egy
szállodába, bemutatkozás

udvarias kérdések:
Can you...?
Would you like...?

hétköznapi dolgok,
berendezési tárgyak

angol ábécé, szavak betűzése

határozatlan névelő: a/an

egyszerű udvarias kérdések és
válaszok,
kínálás, elfogadás, visszautasítás
személyek, személyes tárgyak
leírása

többes szám kifejezése
gyakori melléknevek,
színek

mutató névmások:
this / that / these / those

egyszerű párbeszéd követése képi
impulzus és hallott szöveg
alapján

melléknevek helye a

útbaigazítás , instrukcióadás

népszerű foglalkozások

gyakori érzések

mondatban
szövegösszetartó elemek:
quite, very, really

íráskészség: híres személy rövid
bemutatása

felszólító mód: Let’s...

dal: Please Don’t Go

szó végi –s és –es kiejtése
th kiejtése
rövid és hosszú
magánhangzók kiejtése

részletekre figyelő hallott
szövegértés, hibajavítás
részletekre figyelő olvasott
szövegértés

Év vége

Témakörök/
Kommunikációs
szándékok

a hét napjai
köszönés
számok 1-100,
majd milliós számkörben

Idegen nyelvi kompetenciák
Fogalomkörök és azok
nyelvi kifejezései
létezés kifejezése:
jelenidejűség: a be alakjai

köszönés, elköszönés és
visszaköszönés

birtokviszonyok:
’s birtokos
személyes névmás birtokos
esete

osztálytermi instrukciók
megértése és követése a
célnyelven
reagálás egyszerű kérdésekre

osztályterem:
dolgok, tárgyak
megnevezése

szövegösszetartó eszközök:
személyes névmás alanyesete
tér- és időbeli viszonyok

betűzés
a világ: kontinensek,
országok, nemzetiségek

kiejtés: magánhangzók,
szóhangsúlyok,
mondathangsúlyok.
hangok: /ə/, /tʃ/, / ʃ /, / dʒ/,
/əʊ/, /u:/, /ɑː/

Megérkezés Londonba

angol ábécé, szavak betűzése
személyek, helyek, dolgok
egyszerű körülírása, felismerése
íráskészség: adatlap kitöltése
részletekre figyelő hallott
szövegértés
megérkezés a repülőtérre és egy
szállodába, bemutatkozás

udvarias kérdések:

egyszerű udvarias kérdések és

Can you...?
Would you like...?

válaszok,
kínálás, elfogadás, visszautasítás

határozatlan névelő: a/an

személyek, személyes tárgyak
leírása

hétköznapi dolgok,
berendezési tárgyak

többes szám kifejezése

gyakori melléknevek,
színek

mutató névmások:
this / that / these / those

népszerű foglalkozások

melléknevek helye a
mondatban

gyakori érzések
szövegösszetartó elemek:
quite, very, really

egyszerű párbeszéd követése
képi impulzus és hallott szöveg
alapján
útbaigazítás , instrukcióadás
íráskészség: híres személy rövid
bemutatása

felszólító mód: Let’s...
szó végi –s és –es kiejtése
th kiejtése
rövid és hosszú
magánhangzók kiejtése
részletekre figyelő hallott
szövegértés, hibajavítás

dal: Please Don’t Go

részletekre figyelő olvasott
szövegértés

élet Nagy-Britanniában
hétköznapi cselekvések

jelenidejűség: Present Simple
kijelentés, kérdés, tagadás

város, ország tipikus
jellemzőinek bemutatása

kérdések szórendje és
hangsúlyozása

foglalkozás bemutatása

gyakori foglalkozások
egyenruhák

kiejtés: szó végi –s és –es
hangok: /ɜː/

bemutatkozás: személyes
preferenciák
igaz/hamis állítások

társkeresés
kérdőszavak

globális szövegértés: vélemény
felismerése
vélemény egyszerű kifejtése
íráskészség: személyes
bemutatkozás

rímelő szavak felismerése
Randevú egy kávézóban,
az első nap az irodában
időbeliség: a pontos idő

étlap, árak
étel és ital rendelése egy
kávézóban
bemutatkozás, bemutatás

birtokviszonyok: Whose?
család, családtagok,
közeli barátok

időbeliség: at, in, on
prepozíciók

hétköznapi időbeosztás
a hosszú élet titka

térbeliség: at, in, to
prepozíciók
szövegösszefüggés:
határozószavak helye a
mondatban

rendszeresen ismétlődő
cselekvések, hétköznapi teendők,
szokások leírása
íráskészség, beszédkészség:
interjú egy átlagos hétköznapról
íráskészség: cikk egy magazinba
a kedvenc napról
olvasott szövegértés: a hosszú
élet titka néhány országban

időbeliség: gyakoriságot
kifejező határozószavak
kiejtés: hangok: /ʌ/, o betű
h betű ejtése
folyékony beszéd,
mondathangsúlyozás

részletekre figyelő
hallott szövegértés: fölösleges
szavak kihúzása a dalszövegből
olvasott szövegértés alapján
véleményformálás

Haladó csoport részére a fentieken túl:

X-Faktor: tehetségek,
egykori győztesek

modalitás: képesség, engedély,
tiltás kifejezése: can, can’t

képesség, engedély, tiltás
kifejezése

ritmus, intonáció

tehetségek és életutak egyszerű
bemutatása

szomszédok
hétköznapi cselekvések

jelenidejűség: Present
Continuous: kijelentés, kérdés,
tagadás

időjárás, évszakok
szókincs: összetett igék

kellemetlen szokások leírása
időjárási körülmények és
évszakok jellemzői

látnivalók Londonban
Present Simple és Present
Continuous összehasonlítása

tenni- és látnivalók Londonban
íráskészség: blogbejegyzés

kiejtés: mondathangsúlyozás
hangok: /ŋ/

nyaralás közben
részletekre figyelő hallott
szövegértés

ruhavásárlás
szókincs: ruházat

beszédkészség: vásárlás, árak,
ruhaméretek

amerikai és brit angol
telefonbeszélgetés

