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A TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI A 3. ÉVFOLYAM VÉGÉN 

ANGOL NYELV 

 az angol ABC ismerete 

 az új szereplő megnevezése 

 rövid bemutatkozás: név, származás 

 kérdésekre adott rövid válasz: Yes, I am./No, I’m not 

 tanórákhoz kapcsolódó alapvető szavak: book, workbook, exercice book, pen, pencil 

 tanórákhoz kapcsolódó alapvető utasítások: sit down, look, listen, read, match, count 

 színek 

 számok 1-12-ig 

 rövid memoriterek megtanulása: dalok, mondókák 

 can/can’t használata  

 have got 

 gyümölcsök, édességek 

 udvarias kérés 

 étkezési szokások 

 szabadtéri játékszerek 

 tőszámnevek 11-20-ig 

 előljárószók 

 ház részei 

 öltözet leírása 

 nem tetszés kifejezése 

 elköszönés 

Szóbeli elvárások:   

 Tudjon egyszerű kérdésekre rövid választ adni:  What’s your name? 

 Tudjon dolgokat számszerűsíteni 

 Rövid mondókát képes legyen elmondani 
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Beszédértés  

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

 tudja végrehajtani a tanár szóbeli és írásbeli utasításait 

 a hosszabb terjedelmű szövegből hallás után tudjon tanári segítség nélkül számára fon-

tos információt kiszűrni. 

 Beszédkészség 

 tudjon egyszerű mondatokat képezni és azokat helyes hanglejtéssel, intonációval 

kimondani  egyszerű szövegeket tudjon memoriterként is elmondani 

 Olvasásértés 

 ismerje fel az eddig tanult szavakat, kifejezéseket írott formában és értse is meg őket  

 olvasott szöveg után egyszerű feladatokat tudjon megoldani, tudjon válaszolni a 

szövegre vonatkozó egyszerű kérdésekre  

 tudjon egyszerűbb szöveget hangosan, folyamatosan, helyes kiejtéssel és intonációval 

olvasni  

Íráskészség 

 legyen képes diktálás után, ismert szavakat, kifejezéseket helyesen leírni  

 tudjon minta alapján feladatokat megoldani,  

 ismerje az angol ABC betűit és tudjon egyszerűbb szavakat betűzni. 

 Szókincs  

 A tanuló rendelkezzen a fentiekben megfogalmazott követelményeknek megfelelő 

szókinccsel. Ez átlagosan 250 aktív és 100 passzív szóból áll 
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