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I. idegen nyelv: Angol nyelv
7. évfolyam
Hernáthné Marosfalvi Ágnes, Penner Orsolya
Tájékoztatás
Az angol nyelvi vizsga írásbeli és szóbeli részből áll. Amennyiben vagy az írásbeli vagy a szóbeli eredmény elégtelen, a
tanuló pótvizsgát tesz az adott vizsgarészből.


ÍRÁSBELI VIZSGA (A vizsgahét előtti héten, 2 tanórán): olvasott- és hallott szöveg értése; nyelvhelyesség
(nyelvtan, szókincs); íráskészség



SZÓBELI VIZSGA (tételhúzásból áll): kép alapján témakörök összefüggő kifejtése; rövid kérdések alapján
beszélgetés, szituáció

A vizsga jegyét az írás- és szóbeli vizsgák összeadott pontjai alapján a vizsgaszabályzatban foglalt ponthatárok alapján
határozzuk meg.

Nyelvtani tudnivalók
Present Simple; have got; can; there is/are; Possessive pronouns; Present Continuous; Comparative and superlative
adjectives; Countable and uncountable nouns;
Like/love/hate + -ing, good at + -ing; Past Simple; Prepositions of time, place and directions; Adverbs of frequency;
Future simple: will / won’t; Past continuous; Should(n’t), must(n’t)

Irodalom


Project 1, 2 és 3.



Órai jegyzetek, füzet.

Tételek
1. BEMUTATKOZÁS




személyi adatok ismertetése: név, lakcím, foglalkozás, iskola
szülők, testvérek, nagyszülők, rokonok bemutatása
egy családtag bemutatása külső-belső jegyei alapján

2. OTTHON, LAKÁS




a lakóház jellemzői, helyiségei
egy szoba bemutatása
képzeletbeli, ideális ház (lakás) bemutatása

3. ÖLTÖZKÖDÉS, IDŐJÁRÁS





Mit viselsz most?
ruhadarabok, alsó- és felsőruházat
évszaknak, alkalomnak megfelelő öltözés ismertetése
kedvenc öltözködési forma

4. AZ ISKOLA






tantárgyak, órarend
az iskola, osztályterem bemutatása
iskolai rendezvények
az osztály bemutatása, közös programok
tanórán kívüli iskolai elfoglaltságok

5. NAPIREND, HÉTVÉGE, SZABADIDŐ




egy napom
egy szabadnap
kedvenc időtöltés
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kedvenc könyvek, rádió és TV-programok

6. SPORTOLÁS





sportágak, labdajátékok megnevezése
az iskola által nyújtott sportolási lehetőségek
a sport szerepe a diák és a család életében
a sport szerepe az egészség megőrzésében

7. CSALÁDI ÉTKEZÉSEK, HÁZIMUNKA





családi munkamegosztás
háztartási eszközök
az asztal megterítése, családi étkezések
egy kedvenc étel elkészítése

8. NEMZETI ÉS CSALÁDI ÜNNEPEK




fontosabb nemzeti ünnepek
ünnepi előkészületek, a karácsony és a húsvét megünneplése
különleges angol ünnepek

9. KÖZLEKEDÉS





városi közlekedési eszközök
utazási bérletek, jegyek
az iskola megközelítése, útbaigazítás
környezetszennyezés, környezetvédelem: mit tehetek én a környezetemért?

10. UTAZÁS, ORSZÁGISMERET



Anglia fekvése, határai, nagyobb tájak, hegyek, folyók, tartományok
Magyarország, Budapest
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