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ÉLŐ IDEGEN NYELV 

ANGOL 

• Készült: az előző helyi tanterv és a Kompetenciafejlesztő oktatási program 

kerettanterve (Idegen nyelvi kompetencia kiegészítő tananyag 6-13 éves 

tanulók angol kompetenciájának fejlesztéséhez) alapján. 

• A kerettantervi tananyagon túl fennmaradó 10%-ot (óraszámot és 

anyagrészeket) félkövér, dőlt betűstílussal jelöltük. 

1-8. osztály 

I. AZ ANGOL NYELV TANULÁSÁNAK SZERVEZETI FORMÁI ÉS ÓRASZÁMAI 

Iskolánkban az angol nyelv oktatása az alábbi formákban történik: 

 

a) idegen nyelvet tanuló 1-2. osztály 

b) idegen nyelvet tanuló 3-8. osztály (EMELT SZINT) 

c) idegen nyelvet tanuló 4-8. osztály (ALAP SZINT) 

 

Az első- második osztályban minden tanuló tanulja az idegen nyelvet. 

A második tanév végén a tanulók fő tárgyakban ill. az angol nyelv tanulásában nyújtott teljesítménye, általános 

tanulmányi munkája és szorgalma alapján az osztálytanító, az angol tanár és az igazgató dönt arról, hogy 

3. osztálytól ki tanulja tovább az angol nyelvet. A többi tanuló 3. osztályban fejlesztő foglalkozáson vesz részt 

magyarból ill. matematikából, majd 4. osztályban újrakezdőként folytatja az angol nyelv tanulását. 

 

A logopédiai osztály tanulói 4. évfolyamon találkoznak először az angol nyelv tanulásával.  

Az ötödik évfolyamon a logopédiai osztály tanulóinak integrálása miatt új csoportok jönnek létre az alapszintű 

nyelvoktatásban, mely speciális nyelvtanítási helyzetet teremt, ami az egyéni különbségek figyelembevételét 

teszi szükségessé. 

 

Az óraszámok nyelvtanítási formák szerinti megoszlása: 

 

Osztály 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

a) típus 

heti óraszám 
2 2       

évi óraszám 74 74       

b) típus 

heti óraszám 
  2 5 5 5 5 5 

évi óraszám   74 185 185 185 185 185 

c) típus 

heti óraszám 
   2 3 3 3 3 

évi óraszám    74 111 111 111 111 
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II. A TANTÁRGY TANÍTÁSÁNAK CÉLJAI ÉS FELADATAI 

Az élő idegen nyelv műveltségi terület céljai összhangban vannak az alaptanterv többi műveltségi 

területének, valamint az Európa Tanács ajánlásaival. 

Az idegennyelv-oktatás elsődleges célja a nyelvtanulás iránti kedv felébresztése és megtartása, valamint 

az idegen nyelven történő kommunikációs képesség fejlesztése. Ahhoz, hogy a diákok hazánk, Európa és a 

nagyvilág művelt, mobilis, többnyelvű polgárai lehessenek, használható és továbbfejleszthető nyelvi tudással 

kell rendelkezniük. 

Az angol nyelvű kommunikáció során meghatározó jelentőségű a nyelvekkel, a nyelvtanulással és az 

idegen nyelveket beszélő emberekkel és a más kultúrákkal kapcsolatos pozitív attitűd, ami magában foglalja a 

kulturális sokféleség tiszteletben tartását és a nyelvek, kultúrák közötti kommunikáció iránti nyitottságot. 

A korszerű angolnyelv-oktatás olyan helyzetekre készíti fel a tanulókat, amelyek már most vagy a 

későbbiek során várhatóan fontos szerepet játszanak életükben. A nyelvtanulási folyamat középpontjában a 

cselekvő tanulók állnak, akik az idegen nyelv segítségével kommunikatív feladatokat oldanak meg. A feladatok 

megoldása során receptív, produktív, illetve interaktív nyelvi tevékenységeket végeznek. Mivel a valóságban a 

legtöbb megoldandó feladat több készség együttes alkalmazását teszi szükségessé, ezeket integráltan tanítjuk. 

A modern nyelvoktatás célja nem csupán bizonyos nyelvi készségek és képességek elsajátíttatása, hanem 

a kommunikatív kompetencia minél teljesebb fejlesztése, mely a tanuló egész személyiségének bevonásával 

történik kognitív, érzelmi, akarati és szociális téren egyaránt. Ebből következik, hogy az idegennyelv-tanulás 

során elsajátított készségek és képességek a tanulás és az élet más területein is alkalmazhatók. 

Az internet segítségével a tanulók kiegészíthetik a tananyagot az autentikus célnyelvi környezet illetve az 

adott kultúra elemeinek felhasználásával. Mindez motivációs forrás, mely elősegíti az autonóm tanulóvá válást. 

A tanulási folyamat szervezésében nagy jelentősége van a kooperatív feladatoknak és a projektmunkának, ezek 

szintén erősíthetik a motivációt. 

Az önálló tanulás képességének folyamatos fejlesztéséhez szükség van a tanulási stratégiák kialakításában 

való segítségnyújtásra, az önértékelés és a társértékelés alkalmainak megteremtésére is. 

A nyelvtanulás a témák változatossága és a beszélgetés lehetősége miatt, kiválóan alkalmas a személyiség 

kibontakoztatására. A siker másik kulcsa a folyamatos pozitív megerősítés, a tanulók önmagukhoz mért 

fejlődésének elismerése.  

Az európai normáknak megfelelően a kommunikatív kompetencia következő fontos elemeit vette 

figyelembe a NAT: 

Nyelvi kompetencia: 

• Fonetikai szint (kiejtés, intonáció, ritmus, folyamatosság) 

• Lexikai szint (tematikus szókincs, műveleti szókincs) 

• Általános fogalomkörök, – nyelvtani struktúrák 

Szociolingvisztikai kompetencia: 

• Kommunikáció – kommunikációs feladatmegoldás 

• Beszédszándékok 

• Társadalmi konvenciók 

Szövegkompetencia: 

• Szóbeli szövegalkotás 

• Szóbeli szövegértelmezés 

• Írásbeli szövegalkotás 

• Írásbeli szövegértelmezés 

• Fordítási ismeretek 

Stratégiai kompetencia: 

• Kommunikációs nehézségek áthidalása 

• Célnyelvi osztálynyelv fokozatos kialakításai 

Kulturális kompetencia: 

• Implicit kulturális ismeretek 

• Tényszerű kulturális ismeretek 

• Kereszttantervi ismeretek (kitekintés más műveltségi területekre) 



XIV. sz. melléklet ÉLŐ IDEGEN NYELV: 1-8. évfolyam 

 ANGOL 
 

3 

A kommunikatív módon szervezett tanuláshoz biztosítanunk kell a következőket: 

• autentikus nyelvi anyag 

• tevékenységeken keresztül történő tanulás 

• valós információáramlás 

• életszerű helyzetek 

• valós szituációk és feladatok 

• önálló és együttműködő tanulással történő ismeretszerzés 

 

Az európai hatfokú skálán meghatározott szintekkel összhangban állnak a 6. illetve a 8. évfolyam fejlesztési 

követelményei, s annak megfelelően a kétéves szakaszok végére a következő szint elérése a cél: 

4. évfolyam KER-szintben nem megadható 

6. évfolyam (alap szint): A1 

(emelt szint): A1, illetve ezek megközelítése 

8. évfolyam (alap szint): A1 

(emelt szint): A2, illetve ezek megközelítése 

Általános fejlesztési követelmények a 6. évfolyam végén 

1. Tudatosuljon a tanulóban az a tény, hogy az anyanyelvén kívül idegen nyelven is kifejezheti magát. 

2. Fedezze fel életkorának és egyéniségének megfelelően az idegennyelv-tanulás sajátos módszereit, és 

tegye meg az első lépéseket az elsajátításuk felé vezető úton. 

3. Ébredjen fel érdeklődése más népek élete és kultúrája iránt. 

4. Merjen idegen nyelven megszólalni, fokozatosan növekedjen bátorsága és önbizalma ezen a téren. 

5. Tudjon információt adni és kapni saját közvetlen világáról. 

Általános fejlesztési követelmények a 8. évfolyam végén 

6. A tanuló tudja használni a tanult nyelvet hétköznapi kommunikációs helyzetekben. 

7. Tudjon az idegen nyelv használatán keresztül új emberi kapcsolatokat létesíteni, és ezáltal tudja 

értékelni más országok népeit és kultúráját. 

8. Kapjon ízelítőt a célnyelvi országok kultúrájából, sajátos értékeiből, és ezeket saját kultúrájával 

összehasonlítva a magyar kultúrát is lássa tágabb összefüggéseiben. 

9. A nyelvtanulás során kifejlődő alapkészségek tegyék számára lehetővé nyelvtudása továbbfejlesztését. 

10. Nyelvtudása segítse abban, hogy magyarként, Európa polgára is lehessen. 

11. Kommunikációs követelmények: 

A tanuló: 

• tudjon érthetően - jó mondatdallammal, ritmussal és hangsúlyozással – beszélni, és a hangzók 

helyes kiejtésével is törekedjék az érthetőségre, 

• legyen képes az információs szakadék áthidalására, 

• tudjon személyeket, tárgyakat leírni eseményeket elmesélni, 

• tudjon összehasonlításokat tenni, 

• tudja érzéseit, véleményét kifejezni, 

• tudjon kérdezni, válaszolni, 

• tudjon információt kikeresni, gyűjteni és továbbadni, 

• értse meg az utasításokat, tudja azokat követni, és tudjon utasításokat adni, 

• tudjon saját élményekről, tapasztalatokról beszélgetni. 

12. Az együttműködési készség fejlesztésének követelményei 

 A tanulók vegyenek részt: 

• páros és csoportmunkában,  

• életszerű feladatok tervezésében és kivitelezésében, 

• nyelvi játékokban, vetélkedőkben. 

13. Az önálló tanulási készség fejlesztése érdekében tudjanak a tanulók szótárakat és egyéb segédanyagokat 

használni. 
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CÉLOK ÉS FELADATOK SZINTENKÉNI BONTÁSBAN 

1-2. évfolyam 

Elsődleges célunk, hogy kedvet ébresszünk s ezt a kedvet ébren tartsuk a gyerekekben a nyelvtanulás iránt. 

Ezt a tanulók életkori sajátosságainak maximális figyelembevételével, a gyermeki fantáziára épülő, változatos 

tevékenységi formákat és játékos módszereket alkalmazva tudjuk elérni. 

E két év során alapozzuk meg a tanulók angol nyelvi artikulációs bázisát. 

Gyermekkorban a nyelvtanulás a természetes nyelvelsajátítás folyamataira épül. A gyerekek számukra érdekes, 

értelmes, önmagukban motiváló és kognitív szintjüknek megfelelő kihívást jelentő tevékenységekben vesznek 

részt. Ezek során a célnyelvet hallva, a szituációt, kontextust értve haladnak előre a nyelv elsajátításában. Ez a 

folyamat lassú, az idősebb korosztályra jellemző látványos nyelvi eredményt nem várhatunk. Egyik tipikus 

jellemzője a csendes szakasz, melynek során egyes diákok akár hónapokig nemigen szólalnak meg, de a játékos 

tevékenységekbe szívesen bekapcsolódnak. 

Célunk továbbá: 

• alapszókincs és egyszerű nyelvi struktúrák megtanítása valamint a hallás utáni szövegértés 

megalapozása, hogy ezek segítségével a tanulók képesek legyenek egyszerű, életszerű 

helyzetekben az idegen nyelvi kommunikálásra; 

• a tanulók megismertetése a magyar és angol hang- betű megfelelés különbségeivel  

• második évfolyamon egyszerűbb szavak, szerkezetek olvasása, írása 

•  a tanulók intellektuális, érzelmi és közösségi fejlesztése 

ALAP SZINT 

4-8. évfolyam 

A második évfolyam végén történő válogatás után, egy évnyi idegen nyelv tanulási szünetet követően, az 

alapszinten tanulók újrakezdőként folytatják az angol nyelv tanulását. 

Célunk, hogy: 

• szívesen tanulják az idegen nyelvet, 

• minél több sikerélményhez jussanak, 

• tanulási nehézségeiket csökkentsük  

→ a megfelelő módszerek megválasztásával 

→ az önálló tanulás módszereinek elsajátíttatásával, 

• olyan nyelvismeretet szerezzenek, melyet a hétköznapi élet főbb területein használni tudnak. 

4. évfolyam 

• az idegen nyelv megismertetése a tanulókkal, mint kommunikációs eszköz, konkrét helyzetek, 

szemléltetés, eddigi ismereteik felhasználásával, 

• a beszédértés és beszédkészség fejlesztése a szó és egyszerű mondat szintjén, 

• aktív szókincs fejlesztése 

• önbizalom fejlesztése 

5. évfolyam 

• a motiváció fenntartása, a tanulók sikerélményhez juttatása, 

• a receptív készségek kiemelt fejlesztése (hallott és olvasott szöveg értése) 

• beszédhelyzetek kialakítása mondatmodellek segítségével, 

• a kérdezés technikájának elsajátítása, 

• a helyes intonáció alkalmazása 

6. évfolyam 

• helyes, érthető beszéd kialakítása, 

• merjen a tanuló idegen nyelven megszólalni, önbizalma növekedjen, 

• legyen képes egyszerű gondolatokat egyszerű nyelvi szerkezetekkel kifejezni írásban is, 

• tudatosodjon a tanulóban, hogy anyanyelvén kívül idegen nyelven is kommunikálhat, 

• ébredjen fel érdeklődése más népek élete és kultúrája iránt 

7. évfolyam 

• a kommunikációs képesség további fejlesztése, 
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• tudjon a tanuló idegen nyelven információt kérni és adni szóban és írásban, 

• tudjon idegen nyelven kapcsolatot teremteni, részt venni egyszerű beszélgetésben, 

• tudja ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó kontextusból kikövetkeztetni azok jelentését, 

 

8. évfolyam 

• az idegen nyelv tanulása segítse a tanulót a továbbtanulásban, a pályaválasztásban, 

• a tanuló alkalmazza az életkorának, adottságainak, képességeinek megfelelő tanulási módszereket, 

• tudja használni a célnyelvet alapszituációkban 

EMELT SZINT 

3. évfolyam 

• fő cél a beszédértés és beszédkészség fejlesztése, 

• mintamodellek segítségével beszédhelyzetek gyakorlása, 

• a kérdezés technikájának fejlesztése, 

• a helyes kiejtés, intonáció fejlesztése, 

• az íráskészség fejlesztése – másolási szint, nagyobb írástempó 

4-8. évfolyam 

• a tanórai munka keltse fel a tanuló érdeklődését a nyelv sajátosságai iránt, 

• alakuljon ki a nyelvtanulás iránti pozitív hozzáállás, 

• a tanuló a tanár segítségével fedezze fel az életkorának, adottságainak, képességeinek 

legmegfelelőbb nyelvtanulási módszereket,  

• tudjon a tanuló társaival változatosan, többféle szociális formában együtt dolgozni, 

• tudatosuljon a tanulóban az a tény, hogy idegen nyelven is kifejezheti magát, merjen idegen 

nyelven megszólalni, kapcsolatot teremteni, növekedjen önbizalma ezen a téren, 

• tudja használni az idegen nyelvet hétköznapi kommunikációs helyzetekben, 

• tudjon információt kérni és adni, 

• beszédében az érthetőségre, a helyes kiejtésre, intonációra törekedjen, 

• alakuljon ki az idegen nyelvű olvasás igénye, 

• ébredjen fel érdeklődése más népek élete és kultúrája iránt, 

• ismerje meg minél jobban a célnyelv országainak kultúráját, szokásait, 

• az idegen nyelv tudása segítse a tanulókat a továbbtanulásban, pályaválasztásban,   

• a nyelvtudás segítse a tanulókat abban, hogy magyarként Európa polgárai is lehessenek! 

III. TANANYAG ÉS ÓRASZÁMOK 

l. évfolyam 

heti 2 óra, 

évi 74 óra 

Az órák, az életkori sajátosságokból következően nem különíthetők el különböző típusokra, minden órán szinte 

mindent csinálunk (ismétlés, új anyag, ellenőrzés stb.) 

Tananyag: 

Beszédszándékok: köszönés, bemutatkozás, bemutatás, dolgok, emberek azonosítása, megnevezése, kérés, 

megköszönés, információkérés- és adás, utasítások, vélemény kifejezése, bocsánatkérés, 

meghívás, kínálás. 

Fogalomkörök: az angol nyelv hangjainak kiejtése, szó-és mondathangsúly, intonáció, 

 határozatlan névelő, 

 személyes névmás alanyesetű alakjai, 

 to be ige főnévi és melléknévi kiegészítéssel (E/1.2.3. személyben) 

 birtoklás kifejezése: have got igével 

     jelzői birtokos névmással (my, your) 

     ’s birtokos szerkezettel 

 like+főnév szerkezet 

 igék felszólító alakja (open, shut,…) 

 legfontosabb kérdőszavak: Who? What? Where? 
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 néhány alapvető melléknév  

 elöljárószók (in, on, under,) 

Témakörök: az én világom – bemutatkozás, ismerkedés, 

 a család, az iskola – taneszközök, cselekvések – testrészek, állatok, színek, öltözködés, 

számok 1-10-ig, születésnap, ételek, mondókák, dalok 

2. évfolyam 

heti 2 óra, 

évi 74 óra, 

Az órák, az életkori sajátosságokból következően nem különíthetők el különböző típusokra, minden órán szinte 

mindent csinálunk (ismétlés, új anyag, ellenőrzés stb.) 

Tananyag: 

Beszédszándékok: köszönés, köszönésre reagálás, dolgok, emberek megnevezése, leírása, dolgok helyének 

megadása, birtoklás kifejezése ill. a birtokló személyére kérdezés, információkérés- és 

adás, utasítások, tiltás, véleménykérés, vélemény kifejezése.. 

Fogalomkörök: helyes kiejtés, hangsúly és intonáció 

a, an - határozatlan névelő 

 főnevek többes száma 

 prepozíciók: in, on, under, 

 can módbeli segédige - képesség kifejezése 

 eldöntendő kérdés – rövid válasz 

 kérdőszavak: What, Where, Who, How, How many? 

 Folyamatos jelen idő 

 Felszólítások, tiltások 

Témakörök: az én világom – bemutatkozás, bemutatás, 

állatok, a család, a ház (szobák, berendezési tárgyak), testrészek, számok 20-ig, 

mondókák, dalok. 

3. évfolyam 

heti 2 óra 

évi 74 óra ismétlés, rendszerezés 

 tananyag feldolgozás 

 ellenőrzés, dolgozat 

 szabadon felhasználható: 7 óra (összefoglaló gyakorlás dolgozat előtt, 

készségfejlesztés, tehetséggondozás) 

Tananyag: 

Beszédszándékok: információkérés és adás, dolgok, emberek azonosítása, vélemény kérése – kifejezése, 

utasítások, tiltás, elnézéskérés ill. reagálása, dolgok helye,  

Fogalomkörök: helyes kiejtés, hangsúly és intonáció 

 főnevek egyes és többes száma 

 kérdőszavak: Which, How many? 

 Folyamatos jelen idő 

 Egyszerű jelen idő 

 Felszólítások, tiltások 

 can módbeli segédigék udvarias kérésben 

 like, don’t like 

 kötőszavak: and, or 

 mutató névmások közelre, távolra 

 személyes névmások   

  

Témakörök: az én világom – a házban, az iskolában, parkban, vásárlás, foglalkozások, 

ételek,tulajdonságok, öltözködés, sport, testrészek 

 

4. évfolyam – emelt szint 

heti 5 óra 

évi 185 óra ismétlés, rendszerezés  

 tananyag feldolgozás 

 ellenőrzés, dolgozat 

 szabadon felhasználható: 18 óra (összefoglaló gyakorlás a dolgozat előtt,  
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készségfejlesztés, tehetséggondozás, témakidolgozások, aktualitások) 

Tananyag: 

Beszédszándékok: információkérés és adás, dolgok, emberek azonosítása, vélemény kérése – kifejezése, 

utasítások, tiltás, térbeli viszonyok: irányok, dolgok helye, méretek,  

Fogalomkörök: helyes kiejtés, hangsúly és intonáció 

 létezés kifejezése, jelen és múlt 

egyszerű jelen idő és a gyakoriságot kifejező időhatározók 

folyamatos jelen 

birtoklás kifejezése, ’s , have got, his/her 

 kérdőszavak: Where, What time? When? 

 kérdezés ill. válaszadás időre vonatkozóan 

there is / there are 

like+ - ing 

képesség kifejezése 

 összehasonlítás 

Témakörök: barátkozás, 

városunk,  

vásárlás, ételek 

foglalkozások, 

szabadidő, 

napirend, 

az állatok világa, a természet világa, tulajdonságok 

 számok 100-ig 

angol pénzek  

időjárás, öltözködés 

évszakok, hónapok 

ünnepek 

Mennyi az idő? 

5. évolyam – emelt szint 

heti 5 óra 

évi 185 óra ismétlés, rendszerezés 

 tananyag feldolgozás 

 ellenőrzés, dolgozat  

 szabadon felhasználható: 18 óra (összefoglaló gyakorlás a dolgozat előtt,  

készségfejlesztés, tehetséggondozás, témakidolgozások, aktualitások) 

Tananyag: 

Beszédszándékok: információkérés és adás, személyek és tárgyak leírása,  

megszámlálható- és megszámlálhatatlan mennyiségek, 

pontosítás, útirány kérése, útbaigazítás,  

vélemény kérése – kifejezése, udvarias kérés, javaslat,  

Fogalomkörök: helyes kiejtés, hangsúly és intonáció, 

 mennyiségi viszonyok – mértékek, 

 kérdőszavak: How much?, How many? Why? 

közelre – távolra mutatás 

 birtoklás kifejezése – birtokos névmások, 

jelenidejűség -folyamatos jelen idő  

                      -egyszerű jelen 

gyakoriság kifejezése 

képesség 

Témakörök: országok, nemzetiségek 

irányok 

Nagy Britannia 

tulajdonságok 

ételek 

szabadidő, napirend 

óra, 

vadonélő állatok, 

egészséges táplálkozás, 
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sportok 

az időjárás tényezői, 

öltözködés 

a lakás, 

ünnepek, angol hagyományok,  

6. évfolyam – emelt szint 

heti 5 óra 

évi 185 óra ismétlés, rendszerezés 

 tananyag feldolgozás 

 ellenőrzés, dolgozat  

 szabadon felhasználható: 18 óra (összefoglaló gyakorlás a dolgozat előtt,  

készségfejlesztés, tehetséggondozás, témakidolgozások, aktualitások) 

Tananyag: 

Beszédszándékok: érzések kifejezése, segítségkérés, meghívás, javaslat, indoklás kérése és adása, 

információkérés és adás, személyek és tárgyak leírása, összehasonlítás, megfigyelések 

leírása, elnézéskérés, képleírás, kötelesség, kényszer, a cselekvés módja, 

útbaigazítás kérése, - adása  

Fogalomkörök: mennyiségi viszonyok – mértékek 

 kérdőszavak: Why?, How do you feel? 

 Összetett mondatok – kötőszavak (when, until, who, that) 

 egyszerű múlt idő, 

egyszerű jelen,  

jövő idő – folyamatos jelen  

dátumok 

‘have to’ must 

‘going to’ 

melléknév fokozása 

sorszámnevek 

Témakörök: egészség és betegség,  

szabadidő, 

időjárás, időjárás jelentés, 

híres emberek, 

város, 

közlekedés, 

iskola, tantárgyak, 

vásárlás 

modern technika 

angol hagyományok, Halloween 

Nagy Britannia – London 

7. évfolyam – emelt szint 

heti 5 óra 

évi 185 óra ismétlés, rendszerezés 

 tananyag feldolgozás 

 ellenőrzés, dolgozat 

 szabadon felhasználható: 18 óra (összefoglaló gyakorlás a dolgozat előtt,  

készségfejlesztés, tehetséggondozás, témakidolgozások, aktualitások) 

Tananyag: 

Beszédszándékok: személyi adatok, üdvözlések, bemutatás, információkérés és adás, véleménykérés, 

véleménynyilvánítás, írott információ, kínálás, elutasítás, elfogadás, preferencia 

kifejezése, javaslat elfogadása, visszautasítása, indoklás, ok- okozati összefüggések, 

udvarias kérés, felszólítás, valószínűség kifejezése, indoklás kérése és adása, 

véleménynyilvánítás, útbaigazítás, vásárlás, elnézéskérés, javaslat, tanácsadás 

Fogalomkörök: határozatlan névmások, 

egyszerű jelen, 

folyamatos jelen, 

jövő idő – going to 

befejezett jelen idő, 

folyamatos múlt, 
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 összetett mondatok  - who, where, which 

 megszámlálható, megszámlálhatatlan főnevek 

birtoklás kifejezése 

 módbeli segédigék: should, need, must 

hate / mind + …ing 

Témakörök: az ember és környezete, 

városom – Budapest 

lakás, szoba leírása, tárgyak jellemzése 

egészséges ételek 

hivatalos és baráti levél, e-mail 

zene, film, sport 

kommunikáció - újság, tv 

Az angol anyanyelvű országok - kultúra, hagyományok 

8. évfolyam – emelt szint 

heti 5 óra 

évi 185 óra ismétlés, rendszerezés 

 tananyag feldolgozás 

 ellenőrzés, dolgozat  

 szabadon felhasználható: 18 óra (összefoglaló gyakorlás a dolgozat előtt,  

készségfejlesztés, tehetséggondozás, témakidolgozások,  

felkészítés az év végi szóbeli vizsgára) 

Tananyag: 

Beszédszándékok: érdeklődés kifejezése, meghívás – visszautasítás, módosítás, elfogadás, 

útbaigazítás, tanácskérés, tanácsadás, figyelmeztetés, felszólítás, szabályok 

megfogalmazása, kívánságok kifejezése, információkérés és adás, véleménykérés, 

véleménynyilvánítás, javaslat elfogadása, visszautasítása, indoklás, mások szavainak 

közvetítése, valószínűség kifejezése, indoklás kérése és adása,  

Fogalomkörök: Jövő idő – will/ going to/ folyamatos jelen 

 Egyszerű jelen, 

Folyamatos jelen, 

Befejezett jelen, 

Egyszerű múlt 

Folyamatos múlt 

 Mellé- és alárendelt összetett mondatok, 

 Visszaható névmások, 

 szenvedő szerkezet 

 módbeli segédigék: may, might, can, could, must, mustn’t, should, shouldn’t 

feltételes mód I / II. 

Utókérdés 

Témakörök: egészséges életmód,  

természeti környezet, 

híres emberek, 

szabadidő, film, zene, sport, 

a televízió és hatásai, 

a jövő,  

múltbeli események, 

öltözködés, divat, 

Az angol anyanyelvű országok -  kultúra és hagyományok 

Nagy-Britannia, London 

4. évfolyam – alap szint 

heti 2 óra 

évi 74 óra ismétlés, rendszerezés 

 tananyag feldolgozás 

 ellenőrzés, dolgozat  

 szabadon felhasználható: 7 óra (összefoglaló gyakorlás a dolgozat előtt,  

készségfejlesztés, tehetséggondozás) 

Tananyag: 

Beszédszándékok: köszönések, bemutatkozás, dolgok, emberek azonosítása, kérés, megköszönés, 
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információkérés és adás, képesség kifejezése, utasítások, bocsánatkérés,  

Fogalomkörök: helyes kiejtés, hangsúly és intonáció 

 Határozatlan névmás, 

 To be ige, 

 Can módbeli segédige, 

 kérdőszavak: Who, What, Where, How old…? 

 Egyszerű jelen idő 

 Felszólítások, 

 like, don’t like 

 elöljárószók (in, on, under) 

Témakörök: az én világom – bemutatkozás, ismerkedés 

család, állatok, játékok, iskolai eszközök, testrészek, színek, dalok, mondókák 

5. évfolyam –alap szint 

heti 3 óra 

évi 111óra ismétlés, rendszerezés 

 tananyag feldolgozás 

 ellenőrzés, dolgozat  

 szabadon felhasználható: 11 óra (összefoglaló gyakorlás a dolgozat előtt, 

készségfejlesztés, tehetséggondozás, témakidolgozások) 

Tananyag: 

Beszédszándékok: bemutatkozás, bemutatás, dolgok, emberek azonosítása, véleménykérés, - kifejezés, 

információkérés és adás, utasítások, tiltások, emberek, helyek leírása, beszámoló a 

napirendről, szabadidőről 

Fogalomkörök: helyes kiejtés, hangsúly és intonáció 

 ABC - betűzés 

 To be ige, 

 Can módbeli segédige – udvarias kérés 

 kérdőszavak: Who, What, Where, How much,, How many? 

 Főnevek 

 Számok 21–100-ig 

 Egyszerű jelen idő 

 elöljárószók (between, next to) 

Témakörök: öltözködés, az otthon, a család, az iskola – tantárgyak, napirend, szabadidő, vásárlás, az 

iránytű, égtájak, iránymegadás, állatok, karácsonyi szokások Angliában és itthon, dalok, 

mondókák, játékok. 

6. évfolyam – alap szint 

heti 3 óra 

évi 111 óra ismétlés, rendszerezés 

 tananyag feldolgozás 

 ellenőrzés, dolgozat  

 szabadon felhasználható: 11 óra (összefoglaló gyakorlás a dolgozat előtt, 

készségfejlesztés, tehetséggondozás, témakidolgozások) 

Tananyag: 

Beszédszándékok: tudás – nem tudás kifejezése, dolgok, emberek azonosítása, véleménykérés, - kifejezés, 

információkérés és adás, kötelezettség kifejezése, akarat, kívánság kifejezése, bocsánat 

kérés és reakciója, javaslattevés, jókívánság 

Fogalomkörök: létezés jelen, múlt, Térbeli viszonyok (méret, hosszúság,) 

 Időbeli viszonyok, az óra, jelenre – múltra utalás 

 Mennyiségi viszonyok (többes szám) 

 Minőségi viszonyok (alak, kiterjedés) 

Témakörök: az én világom – személyi adatok 

A család, a barátok 

Ház, lakás, berendezés 

Az iskola, egy nap az iskolában 

Mindennapi életünk – napszakok, napirend 

Vásárlás, üzletek, árak 

Étkezés – ételek, kínálás 

Időjárás, öltözködés, ruhavásárlás 
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7. évfolyam – alap szint 

heti 3 óra 

évi 111 óra ismétlés, rendszerezés 

tananyag feldolgozás 

 ellenőrzés, dolgozat  

 szabadon felhasználható: 11 óra (összefoglaló gyakorlás a dolgozat előtt,  

készségfejlesztés, tehetséggondozás, témakidolgozások) 

Tananyag: 

Beszédszándékok: dolgok, emberek azonosítása, szívességkérés, információkérés és adás, útbaigazítás, 

kínálás, elfogadás, visszautasítás, emberek, helyek leírása, jellemzése, javaslatkérés, 

javaslattevés, 

Fogalomkörök: létezés jelen, múlt, jövő 

 Térbeli viszonyok - elöljárószók 

 Időbeli viszonyok, jelenre – múltra – jövőre utalás 

 Minőségi viszonyok – birtoklás kifejezése 

Témakörök: az én világom – múltbeli esemény, napirend, tervek a jövőre 

 foglalkozások, országok, fővárosok, nemzetiségek 

 étkezés, étterem, utazás, érdeklődés, szabadidő 

8. évfolyam – alap szint 

heti 3 óra 

évi 111 óra ismétlés, rendszerezés 

tananyag feldolgozás 

 ellenőrzés, dolgozat  

 szabadon felhasználható: 11 óra (összefoglaló gyakorlás a dolgozat előtt,  

készségfejlesztés, tehetséggondozás, témakidolgozások) 

 

Tananyag: 

Beszédszándékok: érdeklődés és beszámoló múltbeli eseményről, kínálás, szívességkérés, segítség 

felajánlása, dolgok, emberek azonosítása, információkérés és -adás közlekedésről, 

telefonálás, összehasonlítás 

Fogalomkörök: egyszerű múlt idő, folyamatos múlt idő 

 Could módbeli segédige 

Befejezett jelen idő  

 Melléknévfokozás 

 Határozatlan névmások 

Témakörök: szabadság, szabadidő, hotel – szobafoglalás, vásárlás – árucsere, reklamálás, utazás, 

közlekedési eszközök, város és vidék, London, Budapest 

 

IV. A TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI 

1. évfolyam 

Beszédértés: A tanuló 

• értse meg az óravezetéssel kapcsolatos egyszerű közléseket, utasításokat, 

• tudjon a tanult felszólításoknak megfelelően reagálni, 

• értse meg a tananyaghoz kapcsolódó egyszerű kérdéseket, közléseket, 

Beszédkészség: A tanuló 

• legyen képes a megfelelő hangképzés, kiejtés, hangsúly és hanglejtés elsajátítására a tanult 

szókincs és nyelvi elemek körében 

• tudjon egyszerű kérdéseket feltenni, és azokra válaszolni a tanult nyelvi elemek és szókincs 

felhasználásával, megfelelően kialakított beszédhelyzetekben, 

• tudjon egyénileg ill. csoportban elmondani ill. elénekelni néhány verset és dalt. 

2. évfolyam 

Beszédértés: A tanuló 

• értse meg az óravezetéssel kapcsolatos egyszerű közléseket, utasításokat, 

• tudjon a tanult felszólításoknak megfelelően reagálni, 
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• értse meg a tananyaghoz kapcsolódó egyszerű kérdéseket, közléseket, 

• legyen képes a tananyag hallás utáni gyakorlatainak megoldására, 

• vegyen részt egyszerű kommunikációs helyzetekben. 

Beszédkészség: A tanuló 

• legyen képes a megfelelő hangképzés, kiejtés, hangsúly és hanglejtés elsajátítására a tanult 

szókincs és nyelvi elemek körében 

• Tudjon egyszerű kérdéseket feltenni, és azokra válaszolni a tanult nyelvi elemek és szókincs 

felhasználásával, megfelelően kialakított beszédhelyzetekben, 

• legyen képes rövid párbeszédek, jelenetek páros ill. csoportos előadására, 

• tudjon egyénileg ill. csoportban elmondani ill. elénekelni néhány verset és dalt. 

Olvasásértési készség: A tanuló 

• tudja a tanult szavakat, egyszerű mondatokat, szövegeket megfelelő kiejtéssel felolvasni 

• ismerje fel és értse meg az olvasott szavakat, egyszerű kifejezéseket és mondatokat a tanult anyag 

körében és tudjon ezekre megfelelően reagálni. 

Írásbeli készség: A tanuló 

• legyen képes ismert, a produktív szókincs körébe tarozó szavakat leírni, 

• tudjon ismert szavakból álló mondatot másolni, 

• tudja a tankönyvhöz tartozó feladatlap ill. munkafüzet feladatait írásban megoldani. 

3. évfolyam – emelt szint 

Beszédértés: A tanuló 

• értse meg az óravezetéssel kapcsolatos közléseket, utasításokat, a tanár kérdéseit, 

• tudjon a tanár kérdéseinek, utasításainak megfelelően reagálni, 

• értse meg a tananyaghoz kapcsolódó egyszerű kérdéseket, közléseket, 

• legyen képes a tananyag hallás utáni gyakorlatainak megoldására, 

• vegyen részt egyszerű kommunikációs helyzetekben. 

Beszédkészség: A tanuló 

• legyen képes a megfelelő hangképzés, kiejtés, hangsúly és hanglejtés alkalmazására a tanult 

szókincs és nyelvi elemek körében 

• Tudjon egyszerű kérdéseket feltenni és azokra válaszolni a tanult nyelvi elemek és szókincs 

felhasználásával, megfelelően kialakított beszédhelyzetekben, 

• legyen képes rövid párbeszédek, jelenetek páros ill. csoportos előadására, 

• tudjon néhány szóval, rövid mondatokkal reagálni hallott vagy látott jelenségekre a tanult szókincs 

és nyelvi elemek körében, 

• tudjon képekről néhány mondatban beszélni, 

• tudjon egyénileg ill. csoportban elmondani ill. elénekelni néhány verset és dalt. 

Olvasásértési készség: A tanuló 

• tudja a tanult szavakat, egyszerű mondatokat, szövegeket megfelelő kiejtéssel felolvasni 

• ismerje fel és értse meg az olvasott szavakat, egyszerű kifejezéseket és mondatokat a tanult anyag 

körében és tudjon ezekre megfelelően reagálni. 

Írásbeli készség: A tanuló 

• legyen képes ismert, a produktív szókincs körébe tarozó szavakat leírni, 

• legyen képes összekevert betűkből szavakat alkotni a tanult szókincs körében, 

• tudjon ismert szavakból álló szöveget másolni, 

• legyen képes mondatból kihagyott szavak pótlására, 

• legyen képes egyszerű mondatokat diktálás után leírni, 

• tudja a tankönyvhöz tartozó feladatlap ill. munkafüzet feladatait írásban megoldani. 

4. évfolyam – emelt szint 

Beszédértés: A tanuló 

• értse meg az óravezetéssel kapcsolatos közléseket, utasításokat, a tanár kérdéseit, 

• ismerje fel, értse és használja a tanult szavakat, kifejezéseket, egyszerű mondatokat, 

• tudjon a tanár ill. társai kérdéseinek, utasításainak megfelelően reagálni, 

• értse meg a tananyaghoz kapcsolódó egyszerű kérdéseket, közléseket, 

• legyen képes a tananyag hallás utáni gyakorlatainak megoldására, 

• vegyen részt egyszerű kommunikációs helyzetekben. 

Beszédkészség: A tanuló 
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• legyen képes a megfelelő hangképzés, kiejtés, hangsúly, hanglejtés és beszédritmus 

alkalmazására a tanult szókincs és nyelvi elemek körében, 

• beszédében minél jobban közelítse meg az angol nyelv hangképzési, kiejtési, hangsúlyra és 

hanglejtésre vonatkozó normáit, 

• Tudjon egyszerű kérdéseket feltenni, és azokra válaszolni a tanult nyelvi elemek és szókincs 

felhasználásával,  

• legyen képes rövid párbeszédek, jelenetek páros ill. csoportos előadására, 

• tudjon memoriterként rövid szövegrészeket, párbeszédeket elmondani, 

• tudjon néhány szóval, rövid mondatokkal reagálni hallott vagy látott jelenségekre a tanult szókincs 

és nyelvi elemek körében, 

• tudjon képekről néhány mondatban beszélni, 

• tudjon egyénileg ill. csoportban elmondani ill. elénekelni néhány verset és dalt. 

Olvasásértési készség: A tanuló 

• tudja a tanult szavakat, egyszerű mondatokat, szövegeket megfelelő kiejtéssel, szó- és 

mondathangsúllyal felolvasni, 

• ismerje fel és értse meg az olvasott szavakat, egyszerű kifejezéseket és mondatokat a tanult 

anyag körében és tudjon ezekre megfelelően reagálni. 

• legyen képes új szövegkörnyezetben is felismerni az ismert nyelvi elemeket, 

• tudjon kiszűrni szövegből egyszerű információt. 

Írásbeli készség: A tanuló 

• legyen képes ismert, a produktív szókincs körébe tarozó szavakat leírni, 

• legyen képes összekevert betűkből szavakat alkotni a tanult szókincs körében, 

• tudjon ismert szavakból álló szöveget másolni, 

• legyen képes mondatból kihagyott szavak pótlására, 

• legyen képes egyszerű mondatokat, tanult szöveget diktálás után leírni, 

• tudja a tankönyvhöz tartozó feladatlap, ill. munkafüzet feladatait írásban megoldani. 

5. évfolyam – emelt szint 

Beszédértés: A tanuló 

• értse meg az óravezetéssel kapcsolatos közléseket, utasításokat, a tanár kérdéseit, 

• ismerje fel, értse és használja a tanult szavakat, kifejezéseket, egyszerű mondatokat más 

szövegkörnyezetben is, 

• tudjon a tanár, ill. társai kérdéseinek, utasításainak megfelelően reagálni, 

• értse meg a tananyaghoz kapcsolódó egyszerű kérdéseket, közléseket, 

• legyen képes a tananyag hallás utáni gyakorlatainak megoldására, 

• értse meg a tanult nyelvtani jelenségek keretei között a tanult témákban folytatott beszélgetést, ha 

az ismeretlen szavakat nem tartalmaz és megfelel az angol köznyelvi kiejtés normáinak 

Beszédkészség: A tanuló 

• legyen képes a megfelelő hangképzés, kiejtés, hangsúly, hanglejtés és beszédritmus 

alkalmazására a tanult szókincs és nyelvi elemek körében, 

• beszédében minél jobban közelítse meg az angol nyelv hangképzési, kiejtési, hangsúlyra és 

hanglejtésre vonatkozó normáit, 

• tudjon egyszerű kérdéseket feltenni, és azokra válaszolni a tanult nyelvi elemek és szókincs 

felhasználásával,  

• legyen képes rövid párbeszédek, jelenetek páros, ill. csoportos előadására, 

• tudjon memoriterként rövid szövegrészeket, párbeszédeket elmondani, 

• tudjon egyszerű információt kérni és adni számára ismerős élethelyzetekben, 

• tudjon néhány szóval, rövid mondatokkal reagálni hallott vagy látott jelenségekre a tanult szókincs 

és nyelvi elemek körében, 

• tudjon segítséget kérni, ha megértési nehézségei támadnak, 

• tudjon képekről néhány mondatban beszélni, 

• tudjon egyénileg, ill. csoportban elmondani, ill. elénekelni néhány verset és dalt. 

Olvasásértési készség: A tanuló 

• tudja a tanult szavakat, egyszerű mondatokat, szövegeket megfelelő kiejtéssel, szó- és 

mondathangsúllyal és intonációval felolvasni, 

• ismerje fel és értse meg az olvasott szavakat, egyszerű kifejezéseket és mondatokat a tanult 

anyag körében és tudjon ezekre megfelelően reagálni, 
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• legyen képes új szövegkörnyezetben is felismerni az ismert nyelvi elemeket, 

• tudjon kiszűrni szövegből egyszerű információt. 

• értsen meg ismert szókincsre és nyelvtani jelenségekre épülő néhány soros történetet, 

szöveget, s tartalmát magyarul foglalja össze, 

• tudjon az olvasott szöveggel kapcsolatban egyszerű feladatokat megoldani, 

• találkozzon rövidített angol nyelvű olvasmányokkal, 

• tudja használni a képes szótárakat. 

Írásbeli készség: A tanuló 

• legyen képes összekevert szavakból mondatokat alkotni, párbeszéd, rövid szöveg összekevert 

elemeit sorba rendezni, 

• legyen képes mondatból kihagyott szavak pótlására, 

• legyen képes egyszerű mondatokat, tanult szöveget diktálás után leírni, 

• tudja a tankönyvhöz tartozó feladatlap, ill. munkafüzet feladatait írásban megoldani, 

• tudjon a feldolgozott szövegekhez feltett egyszerű kérdésekre válaszolni, 

• legyen képes minta alapján különböző típusú szövegek írására. 

6. évfolyam – emelt szint 

Beszédértés: A tanuló 

• értse meg az óravezetéssel kapcsolatos közléseket, utasításokat, a tanár kérdéseit, 

• ismerje fel, értse és használja a tanult szavakat, kifejezéseket, egyszerű mondatokat más 

szövegkörnyezetben is, 

• tudjon a tanár, ill. társai kérdéseinek, utasításainak megfelelően reagálni, 

• értse meg a tananyaghoz kapcsolódó egyszerű kérdéseket, közléseket, 

• legyen képes a tananyag hallás utáni gyakorlatainak megoldására, 

• értse meg a tanult nyelvtani jelenségek keretei között a tanult témákban folytatott beszélgetést, ha 

az ismeretlen szavakat nem tartalmaz és megfelel az angol köznyelvi kiejtés normáinak 

Beszédkészség: A tanuló 

• beszédében minél jobban közelítse meg az angol nyelv hangképzési, kiejtési, hangsúlyra és 

hanglejtésre vonatkozó normáit, 

• tudjon egyszerű kérdéseket feltenni és azokra válaszolni a tanult nyelvi elemek és szókincs 

felhasználásával,  

• legyen képes rövid párbeszédek, páros, ill. csoportos előadására, 

• tudjon memoriterként rövid szöveget, párbeszédeket elmondani, 

• tudjon egyszerű információt kérni és adni számára ismerős élethelyzetekben, 

• tudjon néhány szóval, rövid mondatokkal reagálni hallott vagy látott jelenségekre a tanult szókincs 

és nyelvi elemek körében, 

• tudjon segítséget kérni, ha megértési nehézségei támadnak, 

Olvasásértési készség: A tanuló 

• legyen képes megérteni összefüggő, ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó szöveget a 

szövegösszefüggésből következtetve, 

• legyen képes új szövegkörnyezetben is felismerni az ismert nyelvi elemeket, 

• tudjon kiszűrni szövegből egyszerű információt. 

• értsen meg ismert szókincsre és nyelvtani jelenségekre épülő néhány soros történetet, 

• tudjon az olvasott szöveggel kapcsolatban egyszerű feladatokat megoldani, 

• tudja használni a kétnyelvű szótárt. 

Írásbeli készség: A tanuló 

• legyen képes ismert szavakból álló, ismert nyelvtani jelenségekre épülő szöveget diktálás 

után leírni, 

• tudjon egyszerű, tényszerű információkat közvetítő mondatokat írni, 

• tudja a tankönyvhöz tartozó feladatlap, ill. munkafüzet feladatait írásban megoldani, 

• tudjon a feldolgozott szövegekhez feltett egyszerű kérdésekre válaszolni, 

• legyen képes minta alapján különböző típusú szövegek írására. 
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7. évfolyam – emelt szint 

Beszédértés: A tanuló 

• értse meg a természetes beszédtempót megközelítő rövid, mindennapi és a tananyaghoz 

tartozó témákról szóló szövegeket, 

• tudja értelmezni a beszélő szándékát, ha az egy mindennapi témáról az előző szintnél több 

ismeretlen lexikai elemet használva beszél, 

• értse meg a tananyaghoz kapcsolódó, az előző szintnél változatosabb és összefoglalóbb jellegű 

kérdéseket, közléseket, és tudjon azokra válaszolni, 

• legyen képes a tananyag hallás utáni gyakorlatainak megoldására, 

Beszédkészség: A tanuló 

• a tanult, memorizált anyagot pontos, következetes kiejtéssel, hangsúllyal, intonációval és 

beszédsebességgel tudja kiejteni, 

• Tudjon szóban képeket leírni, képsorokkal ábrázolt helyzetekről, folyamatokról beszélni, 

összehasonlítást tenni a feldolgozott tananyag és szókincs körében, 

• tudjon egyszerűen, de összefüggően beszélni a mindennapi életben a vele, a családjával és a 

társaival történtekről, 

• tudjon beszélni, beszélgetést kezdeményezni, véleményt nyilvánítani a tanult témákban,  

• Tudjon információt kérni és adni számára ismerős élethelyzetekben, 

• tudjon néhány szóval, rövid mondatokkal reagálni hallott vagy látott jelenségekre a tanult szókincs 

és nyelvi elemek körében, 

A beszéd szintjének megítélésében elsőbbsége van a tartalmi helyességnek a nyelvtani helyességgel szemben. 

Olvasásértési készség: A tanuló 

• legyen képes felolvasni szókincsén alapuló ismeretlen szöveget jó kiejtéssel, hangsúllyal és 

hanglejtéssel, 

• legyen képes megérteni összefüggő, ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó szöveget a 

szövegösszefüggésből következtetve, 

• tudjon kiszűrni szövegből információt. 

• tudjon az olvasott szöveggel kapcsolatban feladatokat megoldani, 

• tudja használni az egy- és kétnyelvű szótárt. 

Írásbeli készség: A tanuló 

• tudjon egyszerű, tényszerű információkat közvetítő szöveget írni, 

• tudjon történetet befejezni, ill. kitalálni és azt megfogalmazni, 

• tudjon a feldolgozott szövegekről 6-12 soros összefoglalást írni  

• legyen képes különböző típusú szövegek írására, 

• tudjon levelet fogalmazni betartva a levélírás szabályait, 

• tudjon a tantervi témakörökhöz kapcsolódó és a tananyagban szereplő nyelvi szerkezeteknél 

bonyolultabb struktúrákat nem tartalmazó angol nyelvi szöveget tartalmilag hűen magyarra 

fordítani. 

8. évfolyam – emelt szint 

Beszédértés: A tanuló 

• értse meg a természetes beszédtempót megközelítő rövid, mindennapi és a tananyaghoz 

tartozó témákról szóló beszédet, 

• tudja értelmezni a beszélő szándékát, ha az egy mindennapi témáról az előző szintnél több 

ismeretlen lexikai elemet használva beszél, 

• értse meg a tananyaghoz kapcsolódó, az előző szintnél változatosabb és összefoglalóbb jellegű 

kérdéseket, közléseket, és tudjon azokra válaszolni, 

• értsen meg bonyolultabb utasításokat és tudja azokat követni. 

Beszédkészség: A tanuló 

• a tanult, memorizált anyagot pontos, következetes kiejtéssel, hangsúllyal, intonációval és 

beszédsebességgel tudja kiejteni, 

• Tudjon szóban képeket leírni, képsorokkal ábrázolt helyzetekről, folyamatokról beszélni, 

összehasonlítást tenni a feldolgozott tananyag és szókincs körében, 

• tudjon egyszerűen, de összefüggően beszélni a mindennapi életben a vele, a családjával és a 

társaival történtekről, 

• tudjon beszélni, beszélgetést kezdeményezni, véleményt nyilvánítani a tanult témákban, 

• tudjon kezdeményezni, váratlan fordulatokra reagálni szerepjátékokban, pár- és csoportmunkában,  
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• Tudjon információt kérni és adni számára ismerős élethelyzetekben, 

• tudjon néhány szóval, rövid mondatokkal reagálni hallott vagy látott jelenségekre a tanult szókincs 

és nyelvi elemek körében, 

Olvasásértési készség: A tanuló 

• legyen képes felolvasni szókincsén alapuló ismeretlen szöveget jó kiejtéssel, hangsúllyal és 

hanglejtéssel, 

• legyen képes megérteni összefüggő, ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó szöveget a 

szövegösszefüggésből következtetve, 

• tudjon kiszűrni szövegből információt, 

• tudjon az olvasott szöveggel kapcsolatban feladatokat megoldani, 

• tudja használni az egy- és kétnyelvű szótárt. 

Írásbeli készség: A tanuló 

• tudjon egyszerű, összefüggő szöveget írni különböző közlésformákban, 

• tudjon történetet befejezni, ill. kitalálni és azt megfogalmazni, 

• tudjon a feldolgozott szövegekről 6-12 soros összefoglalást írni, 

• tudjon levelet fogalmazni betartva a levélírás szabályait, 

• tudjon a nyelvhelyesség és a nyelvtani ismeretek pontosítása céljából mondatmodelleket írásban 

magyarról angolra fordítani, 

• tudjon a tananyagban szereplő nyelvi szerkezeteknél bonyolultabb struktúrákat nem tartalmazó 

angol nyelvi szöveget tartalmilag hűen magyarra fordítani. 

4. évfolyam- alap szint 

Beszédértés: A tanuló 

• értse meg az óravezetéssel kapcsolatos közléseket, utasításokat, a tanár kérdéseit, 

• tudjon a tanár kérdéseinek, utasításainak megfelelően reagálni, 

• értse meg a tananyaghoz kapcsolódó egyszerű kérdéseket, közléseket, 

• legyen képes a tananyag hallás utáni gyakorlatainak megoldására, 

• vegyen részt egyszerű kommunikációs helyzetekben. 

Beszédkészség: A tanuló 

• legyen képes a megfelelő hangképzés, kiejtés, hangsúly és hanglejtés alkalmazására a tanult 

szókincs és nyelvi elemek körében 

• tudjon egyszerű kérdéseket feltenni, és azokra válaszolni a tanult nyelvi elemek és szókincs 

felhasználásával, megfelelően kialakított beszédhelyzetekben, 

• tudjon egyszerű információkat kérni és adni., 

• legyen képes rövid párbeszédek, jelenetek páros, ill. csoportos előadására, 

• tudjon egyénileg, ill. csoportban elmondani, ill. elénekelni néhány verset és dalt. 

Olvasásértési készség: A tanuló 

• tudja a tanult szavakat, egyszerű mondatokat, szövegeket megfelelő kiejtéssel felolvasni 

• ismerje fel és értse meg az olvasott szavakat, egyszerű kifejezéseket és mondatokat a tanult 

anyag körében és tudjon ezekre megfelelően reagálni. 

Írásbeli készség: A tanuló 

• legyen képes ismert, a produktív szókincs körébe tarozó szavakat leírni, 

• legyen képes összekevert betűkből szavakat alkotni a tanult szókincs körében, 

• tudjon ismert szavakból álló szöveget másolni, 

• tudja a tankönyvhöz tartozó feladatlap, ill. munkafüzet feladatait írásban megoldani. 

5. évfolyam – alap szint 

Beszédértés: A tanuló 

• értse meg az óravezetéssel kapcsolatos közléseket, utasításokat, a tanár kérdéseit, 

• tudjon a tanár kérdéseinek, utasításainak megfelelően reagálni, 

• értse meg a tananyaghoz kapcsolódó egyszerű kérdéseket, közléseket, 

• legyen képes a tananyag hallás utáni gyakorlatainak megoldására, 

• vegyen részt egyszerű kommunikációs helyzetekben. 

Beszédkészség: A tanuló 

• legyen képes a megfelelő hangképzés, kiejtés, hangsúly és hanglejtés alkalmazására a tanult 

szókincs és nyelvi elemek körében 

• Tudjon egyszerű kérdéseket feltenni, és azokra válaszolni a tanult nyelvi elemek és szókincs 
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felhasználásával, megfelelően kialakított beszédhelyzetekben, 

• tudjon egyszerű információkat kérni és adni., 

• legyen képes rövid párbeszédek, jelenetek páros, ill. csoportos előadására, 

• tudjon egyénileg, ill. csoportban elmondani, ill. elénekelni néhány verset és dalt. 

Olvasásértési készség: A tanuló 

• tudja a tanult szavakat, egyszerű mondatokat, szövegeket megfelelő kiejtéssel felolvasni 

• ismerje fel és értse meg az olvasott szavakat, egyszerű kifejezéseket és mondatokat a tanult 

anyag körében és tudjon ezekre megfelelően reagálni. 

Írásbeli készség: A tanuló 

• legyen képes ismert, a produktív szókincs körébe tarozó szavakat leírni, 

• legyen képes összekevert betűkből szavakat alkotni a tanult szókincs körében, 

• tudjon ismert szavakból álló szöveget másolni, 

• tudjon rövid szöveget szerkeszteni minta alapján. 

6. évfolyam – alap szint 

Beszédértés: A tanuló 

• értse meg az óravezetéssel kapcsolatos közléseket, utasításokat, a tanár kérdéseit, 

• tudjon a tanár kérdéseinek, utasításainak megfelelően reagálni, 

• ismerje fel és értse meg a tanult szavakat, kifejezéseket és egyszerű mondatokat, 

• értse meg az egyszerű, életszerű beszédhelyzetekben feltett, ill. a tananyagra vonatkozó 

kérdéseket és tudjon ezekre válaszolni. 

Beszédkészség: A tanuló 

• tudjon megközelítőleg helyes hanglejtéssel, hangsúllyal és helyes ritmusban egyszerű 

mondatokat ismételni ill. kimondani, 

• tudjon egyszerű információkat adni és kérni valós beszédhelyzetben, 

• tudjon egyénileg ill. csoportban elmondani ill. elénekelni néhány verset és dalt. 

Olvasásértési készség: A tanuló 

• tudja a tanult szavakat, egyszerű mondatokat, szövegeket megfelelő kiejtéssel felolvasni 

• ismerje fel és értse meg az olvasott szavakat, egyszerű kifejezéseket és mondatokat a tanult 

anyag körében és szükség esetén tudjon ezekre cselekvéssel, szóban vagy írásban reagálni. 

Írásbeli készség: A tanuló 

• tudjon ismert szavakból álló szöveget másolni, 

• tudjon egyszerű, tényszerű információkat közvetítő mondatokat írni, 

• tudjon különböző könnyebb tankönyvi feladatokat írásban megoldani. 

7. évfolyam – alap szint 

Beszédértés: A tanuló 

• értse meg az óravezetéssel kapcsolatos közléseket, utasításokat, a tanár kérdéseit, 

• tudjon a tanár kérdéseinek, utasításainak megfelelően reagálni, 

• ismerje fel és értse meg a tanult szavakat, kifejezéseket és egyszerű mondatokat, 

• értse meg az egyszerű, életszerű beszédhelyzetekben feltett, az előző szintnél változatosabb 

jellegű ill. a tananyagra vonatkozó kérdéseket és tudjon ezekre válaszolni, 

• tudja megoldani a szövegekhez kapcsolódó feladatokat. 

Beszédkészség: A tanuló 

• tudjon megközelítőleg helyes hanglejtéssel, hangsúllyal és helyes ritmusban egyszerű 

mondatokat ismételni ill. kimondani, 

• Tudjon egyszerű információkat adni és kérni valós beszédhelyzetben, 

• tudjon a mindennapi életben előforduló gyakori feladatokat idegen nyelven megoldani, 

• tudjon a tanult témakörökhöz tartozó képről néhány összefüggő mondatot alkotni, 

Olvasásértési készség: A tanuló 

• tudja a mindennapi élet feladataihoz szükséges szövegeket (étlap, menetrend) a 

feladatmegoldásban hatékonyan felhasználni, 

• tudjon mindennapi témákról szóló szövegeket olvasni és azokkal kapcsolatos feladatokat 

megoldani. 

Írásbeli készség: A tanuló 

• tudja egyszerűen kifejezni tetszését, nemtetszését, 

• tudjon egyszerű levelet megfogalmazni, ismerje az ilyen levelezés formai szabályait, 

• próbálja meg a szótárakat használni. 
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8. évfolyam – alap szint 

Beszédértés: A tanuló 

• értse meg tanárának a tananyaggal kapcsolatos egyszerű, angol nyelven történő 

magyarázatát, 

• tudja szövegből kiszűrni a számára fontos információt (vonatindulás ideje), 

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

• tudja megoldani a szövegekhez kapcsolódó feladatokat. 

Beszédkészség: A tanuló 

• tudjon információkat adni és kérni, 

• Tudjon embereket, tárgyakat és helyeket egyszerűen jellemezni, 

• tudja tetszését, nemtetszését kifejezni és ezek iránt másoknál érdeklődni, 

• tanuljon meg rövidebb nyelvi egységeket kívülről, 

• tudjon egyszerűen beszélni a mindennapi életben vele, családjával és társaival történtekről. 

Olvasásértési készség: A tanuló 

• tudjon a tudásszintjének megfelelő szöveget tanári segítséggel megérteni, 

• tudjon az olvasott szöveggel kapcsolatos egyszerű feladatokat végrehajtani. 

Írásbeli készség: A tanuló 

• tudjon több mondatból álló egyszerű, összefüggő szöveget írni, 

• tudja egyszerűen kifejezni tetszését, nemtetszését, tudjon ezek után másoknál érdeklődni, 

• tudjon egyszerű levelet megfogalmazni, ismerje az ilyen levelezés formai szabályait, 

• tudja tankönyvének egyszerűbb írásbeli feladatait megoldani, 

• írásbeli feladatainak megoldásakor tudja használni a kétnyelvű szótárt. 
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V. ELLENŐRZÉS, ÉRTÉKELÉS 

Az ellenőrzés és értékelés a tanítási-tanulási folyamat szerves része. Visszajelzést ad a tanuló és a tanár 

számára is a fejlődés menetéről, stádiumáról és ezzel a munka további menetét is meghatározza. 

Az értékelés alapja a tantervi követelményszint. Ezen belül megállapítottuk – vastag betűvel kiemelve - a 

továbbjutáshoz szükséges minimum szintet, melynek a teljesítése a magasabb évfolyamba lépés feltétele.  

A tanuló haladásának folyamatos értékelése jelzi, hogy a tantervben előirányzott rövidebb anyagrészeket 

milyen mértékben sikerült elsajátítani. 

A folyamatos ellenőrzés visszajelzést ad a tanulónak arról, hogy önmagához képest mennyit haladt, a 

tanárnak pedig a tanítási-tanulási folyamatról, annak sikereiről és nehézségeiről. 

Az ellenőrzésnek, értékelésnek éppen ezért rendszeresnek és sokoldalúnak kell lennie. 

Az első osztályban és második osztály első félévében a tanulók munkájáról, nyelvi készségeinek 

fejlődéséről az iskola idegen nyelvi munkaközössége által összeállított szempontok szerinti szöveges értékeléssel 

tájékoztatjuk a szülőket. 

Második osztály második félévétől nyolcadik osztályig a tanulók angol nyelvi munkájának értékelése 

diagnosztikus, formatív és szummatív értékelés. 

A diagnosztikus értékelés olyan eljárás, melynek során diagnózist szeretnénk felállítani: helyzetfelmérő, 

szintfelmérő feladatsorokkal (pl.2. év végén, tanév elején). 

A formatív értékelés tájékoztató jellegű. A tanuló megnyilvánulásait osztályozzuk (pl. órai munkára adott 

jegyek, felelet). 

A szummatív értékelés lezáró, minősítő értékelés (pl. témazáró dolgozatok, bizonyítvány). 

Az osztályzattal történő értékelés mellett szóbeli kiegészítésekkel segítjük a tanulókat idegen nyelvi 

fejlődésükben. Fontos, hogy az értékelés segítő szándékú ill. motiváló legyen. A tanulókat önmaguk ill. egymás 

teljesítményének szóbeli értékelésére is ösztönözzük, amivel a helyes önértékelés szokássá alakítását igyekszünk 

elérni. 

Az írásbeli értékelés és ellenőrzés formái: 

• dolgozat 

• feladatlap (pl. szövegértés ellenőrzésére) 

• írásbeli házi feladat 

• project-munkák 

A szóbeli értékelés és ellenőrzés formái: 

Rövidebb ill. hosszabb tanulói megnyilvánulások árnyalt - beszédkészségre, nyelvhelyességre, 

szókincsre, kiejtésre kiterjedő – értékelése. 

• hangos értelmező olvasás 

• memoriter 

• párbeszéd 

• történetelmondás 

• beszámoló 

• véleménynyilvánítás 

Az emelt szintű idegen nyelvoktatás lezárásaként iskolánk 8. évfolyamos tanulói angol záróvizsgát 

tesznek a tanév végén. 
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VI. TANESZKÖZÖK 

Tanulói eszközök: 

• tankönyv 

• munkafüzet 

• készségfejlesztő kézikönyvek (nyelvtani gyakorlók, szókincsfejlesztő gyakorlók stb.) 

• rövidített angol nyelvű olvasmányok  

• dal-, mondókagyűjtemények 

• egy- és kétnyelvű szótárak 

• szótárfüzet, iskolai füzet 

• angol nyelvű magazinok 

Tanári eszközök: 

• tankönyvek, munkafüzetek 

• tanári kézikönyvek (módszertani könyvek, feladatgyűjtemények stb.) 

• egy- és kétnyelvű szótárak 

• szakfolyóiratok 

• országismereti könyvek 

• magnetofon 

• CD lejátszó 

fénymásoló- és lamináló fólia 

• DVD lejátszó 

• projector 

• számítógép 

• televízió 

• hang- és videóanyagok 

• nyelvtanulást, nyelvoktatást segítő PC-s alapú multimédiás programok 

• fénymásolási lehetőség 

• szemléltető képanyag (kártyák, képek, poszterek) 

• nyelvtani táblázatok 

• térképek 

• játékeszközök (pl. labda, játékóra) 

• egyéb: színes kréta, mágnes, blue-tack, színes ceruzák, tollak, kartonok, stb. 

 

Hagyományaink: A tanítási órák kiegészítéseként,  

az angol ünnepekhez kapcsolódó szokások megismertetésére, 

a kreativitás fejlesztésére 

nyelvi partikat, játékdélutánokat szervezünk. (Harvest Festival / Halloween Party / 

Christmas/Pancake Day …) 

 

Versenyek: A kerületi kezdeményezésű versenyeken rendszeresen részt veszünk illetve azok szervezésébe 

alkalmanként bekapcsolódunk. 

 

 


