
 

 

Minimum követelmények 

9. évfolyam 2. nyelv angol 
 

 

Tananyag: Traveller Elementary  modules 1-8 

Szókincs minimum az olvasott és hallott szöveg értéséhez, a beszéd- és íráskészséghez: 

Traveller Companion modules 1-8 

 

Nyelvtani minimum: 

 Tenses: Present Simple, Present Progressive, Present Perfect Simple, Past Simple (regular, 

irregular verbs), Future Going to 

The verb BE, There is/are/was/were construction 

Imperative 

Modal auxiliary verbs: can, could, should, have to, will would for request 

Questions: Yes/No – questions, Wh-questions, Questions asking for information (Can/could 

you tell me ..) 

The plural of nouns, Countable and uncountable nouns 

Possessive case, possessive adjectives and pronouns 

Definite and indefinite articles (a, an, the) 

Determiners: this, that, these, those 

Indefinite quantity: some,any, no, much, many, alot of /lots of, (a)little, (a) few 

Personal pronouns, Object pronouns 

Comparisons, Comparative and superlative of adjectives 

Adverbs of manner, frequency 

Prepositions of time and place 

Too/Enough 

 

Íráskészség: 

 Traveller Elementary  Writing sections (A paragraph about free time, likes/dislikes, An e-

mail describing one’s neighbourhood, hose/flatA short text presenting oneself, A description 

of a person, An e-mail about a night out, An e-mail giving information/news, A letter asking 

for advice, An e-mail of  invitation/refusing an invitation) 

 

Beszédkészség: 

 

1. A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs eszközök 

 

 Kezdeményezés és válasz 

Megszólítás Excuse me. Pardon? 

Köszönés How do you do?  

Good morning. 

Hello Tom. 

Hello, how are you? 

Hi! 

How do you do?  

Good morning. 

Hello Mary. 

Very well, thank you. And 

how about you? 

Hi! 



 

 

Elköszönés 

 

 

 

 

Goodbye. 

Bye-bye! 

Good night. 

Take care. 

Goodbye. 

Bye! 

 

Good night. 

Thanks. Bye! 

Köszönet és arra 

reagálás 

Thanks. 

Thank you very much. 

Thanks a lot.  

It’s very kind of you. 

Not at all. 

You are welcome. 

No problem. 

n’t mention it. 

Bemutatkozás, 

bemutatás 

My name is… 

May I/Can I/ Let me 

introduce myself. 

May I/Can/ Let me introduce 

you to Rosy?  

Hello. 

Hi!  

Pleased to meet you. Nice to 

meet you.  

Érdeklődés hogylét 

iránt és arra reagálás 

How are you feeling today? 

What’s the matter? 

Fine. / OK / All right. Much 

better, thanks. Not very 

well, I am afraid. 

Bocsánatkérés és arra 

reagálás 

I am sorry. I am very sorry. 

I beg your pardon 

That’s all right. 

It doesn’t matter. Never 

mind. 

Gratulációk, 

jókívánságok és arra 

reagálás 

Happy Christmas/New 

year/Birthday! 

Many happy returns (of the 

day) 

Congratulations! 

 

Happy Christmas /New 

Year/ Birthday! 

Thank you. 

Thank you, the same to you. 

 

Telefon felvétele Chichester, five oh two 

double one eight. 

Hello, this is Mary Brown 

speaking. 

Telefonon 

bemutatkozás 

Hello, this is Mary Smith 

speaking 

 

Megszólítás személyes 

levélben 

Dear John,  

Elbúcsúzás személyes 

levélben 

Best wishes, 

Love (from), 

 



 

 

2. Érzelmek és lelkiállapotok kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök 

 

Öröm, sajnálkozás, 

bánat 

Are you happy about that? 

 

 

 

What do you think of that? 

 

How do you feel about that? 

Great! 

I’m so glad /very happy. 

I’m glad to hear that. 

I’m so pleased that… 

Good for you. 

Congratulations. 

I feel so happy for… 

I’m sorry to hear that. 

Oh, no! 

Oh, dear! 

I feel so sorry for… 

Elégedettség, 

elégedetlenség, 

bosszúság 

What do you think of…? 

Are you pleased with…? 

Are you happy with…? 

 

That’s fine/nice/not bad. 

That was fine/good/ nice  

I’m quite happy with… 

I’m quite pleased with… 

 

It’s not good enough. 

That wasn’t very good. 

Csodálkozás Jane has lost her money. 

Tom is twenty. 

This is a book for you.  

How come? 

Is he? 

What a surprise! 

Remény What are you hoping for? 

What are you looking 

forward to? 

I am looking forward to… 

I hope you’ll have time to 

join me for dinner. 

3. Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs 

eszközök 

 

Véleménykérés, és arra 

reagálás 

What do you think? How do you 

like it? 

I think it is rather 

strange. I like it. 

Valaki igazának az 

elismerése és el nem 

ismerése 

You are right. You are wrong.  

Egyetértés, egyet nem 

értés 

Do you agree? 

What’s your opinion? 

How do you feel about it?  

OK 

All right. 

I think he’s 

wrong/right. 

Tetszés, nem tetszés Do you like Greek food? 

What do you think of my 

boyfriend? 

I think it’s great. I 

don’t like it. 

He looks nice. 

Akarat, kívánság: Would you like a biscuit? I’d like an ice-cream, 

please. 



 

 

Képesség 

 

Can you speak French? 

 

I can understand 

French. 

 

Szükségesség Do I have to...?  For sure? 

 

You  have to go to 

school on weekdays. 

Ígéret Will you come and meet me at the 

station? 

Don’t worry, I will. 

 

Szándék, kívánság What would you like to do? I’d like to see that film. 

Dicséret, kritika It’s great. It’s a good idea. It’s boring. 

4. Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs eszközök 

 

Dolgok, személyek 

megnevezése, leírása 

What is it? 

What’s it in English? 

What is his house like? 

It’s…/ That’s…/ It’s a 

kind of…/It’s used 

for… 

It’s big and 

comfortable. 

Információkérés, -adás 

 

Are you all right? 

When are the guests coming? 

Yes, I am. 

At 6 p.m. 

Tudás, nemtudás Where is she? I have no idea. 

Egymást követő 

események leírása 

What happened? 

 

First she finished 

lunch, then she phoned 

her friend and finally 

they all met at the 

cinema. 

5. A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs eszközök 

 

Kérés és arra reagálás Can you give me a pen? 

 

Yes, sure. Yes, of 

course.  

I’m afraid I can’t. 

Javaslat és arra 

reagálás 

Let’s go to the cinema tonight. Good idea. 

Meghívás és arra 

reagálás 

Are you free on Tuesday? 

Let’s meet on Sunday. 

Yes, I am. 

Good idea. 

Kínálás és arra 

reagálás 

Have an orange.  

Here you are. 

Yes, please. No, thank 

you. 

Thank you. 

6. Interakcióban jellemző kommunikációs eszközök 

 

Megértés biztosítása Visszakérdezés, ismétléskérés Can / Could you repeat 

it please?Í 

Sorry, where does she 

live? 



 

 

 Nem értés, magyarázatkérés, 

magyarázat értés ellenőrzése 

Sorry, I don’t 

understand. 

Could you understand? 

Am I making myself 

clear? 

Sorry, what does that 

mean? 

 Betűzés kérése, betűzés Can you spell it for 

me? It spells… 

 Felkérés hangosabb, lassúbb 

beszédre 

Could you speak a 

little more slowly, 

please? 

Sorry, that was a bit 

too fast. 

 

Társalgási témakörök: 

 

1.Személyes vonatkozások 

- bemutatkozás, bemutatás 

- személyes adatok közlése 

- színek 

- kedvenc tárgyak 

- foglalkozások és az azokhoz tartozó készségek 

- idő, időbeosztás 

- barátok 

2.Mindennapok 

- otthoni teendők 

- házimunka 

- munkaidő  

- szórakozás: film, zene 

- technika világa: mobiltelefon, számítógép, videó játékok 

 

- szabadidős tevékenységek 

3.Változások 

- család, családi viszonyok 

- házasság 

- ház, lakás: helységek, berendezési tárgyak 

- város és vidék 

- időjárás 

4.Egészséges életmód 

- ételek, italok 

- étkezés otthon, vendéglőben 

- zöldségek, gyümölcsök 

- egészséges étkezés 

- betegségek, gyógymódok 

- egészséges életmód: sportolás, fitness 

5.Múltbeli cselekvések, történések 

- kellemetlen élmény 



 

 

- iskola: tantárgyak, tanárok 

- emlékezetes nyaralás 

- híres emberek élete 

6.Események 

- fesztivál, koncert 

- zene 

- film világa 

- állatvédelem: tüntetés 

- ünnepek 

7.Ember és társadalom 

- öltözködés, divat 

- vásárlás 

- külső megjelenés, kinézet 

- város: közlekedés 

- közlekedési eszközök 

- város: nevezetességek, látnivalók 

- ismert filmszereplők 

8.Kaland 

- természeti képződmények 

- mindennapos problémák, balesetek 

- érdekes helyek, látnivalók 

- extrémsportok 

- veszélyek 

 

 


