Minimum követelmények
9. évfolyam 1. nyelv angol

Tananyag: Traveller Pre-Intermediate modules 1-5

Szókincs minimum az olvasott és hallott szöveg értéséhez, a beszéd- és íráskészséghez:
Traveller Companion modules 1-5

Nyelvtani minimum:
Tenses: Present Simple, Present Progressive, Present Perfect Simple,Past Simple, Past
Progressive, Future Simple
Time Clauses (past, future)
Prepositions of time: at, in, on
Quantifiers: some, any, no, much, many, a lot of /lots of, little, a little, few, a few
Modal verbs: Permission,Request, Favour (Can I …? Could I …? May I …? Can you …?
Could you …?), Ability (can, could , be able to), Obligation (must, have to, need), Prohibition
(mustn’t)

Indirect questions with phrases like Can/Could you tell me …? Do you know …? I’d like to
know …
Comparative and Superlative forms; Forms of comparison
Gerund, Full and Bare Infinitives
Passive (Present Simple, Past Simple)

Íráskészség: Traveller Pre-Intermediate Writing sections (A short text presenting oneself, A
description of a person, An e-mail giving news, An e-mail asking for information, A letter
asking for or giving advice)

Beszédkészség:

1. A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs eszközök

Kezdeményezés és válasz
Pardon?

Megszólítás

Excuse me.

Köszönés

How do you do?

How do you do?

Good morning.

Good morning.

Hello Tom.

Hello Mary.

Hello, how are you?

Very well, thank you. And how
about you?

Hi!

Hi!
Elköszönés

Goodbye.

Goodbye.

Bye-bye!

Bye!

Good night.
Take care.

Good night.
Thanks. Bye!

Köszönet és arra
reagálás

Bemutatkozás,
bemutatás

Thanks.

Not at all.

Thank you very much.

You are welcome.

Thanks a lot.

No problem.

It’s very kind of you.

n’t mention it.

My name is…

Hello.

May I/Can I/ Let me introduce
myself.

Hi!

May I/Can/ Let me introduce
you to Rosy?
Érdeklődés hogylét iránt How are you feeling today?
és arra reagálás
What’s the matter?

Pleased to meet you. Nice to
meet you.

Fine. / OK / All right. Much
better, thanks. Not very well, I
am afraid.

Bocsánatkérés és arra
reagálás

I am sorry. I am very sorry.

That’s all right.

I beg your pardon

It doesn’t matter. Never mind.

Gratulációk,
jókívánságok és arra
reagálás

Happy Christmas/New
year/Birthday!

Happy Christmas /New Year/
Birthday!

Telefon felvétele

Many happy returns (of the day) Thank you.
Congratulations!

Thank you, the same to you.

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?

Great!
I’m so glad /very happy.
I’m glad to hear that.
I’m so pleased that…

What do you think of that?

Good for you.
Congratulations.

How do you feel about that?

I feel so happy for…

I’m sorry to hear that.
What a pity.
Oh, no!
Oh, dear!
I feel so sorry for…
What do you think of…?
Elégedettség,
elégedetlenség, bosszúság
Are you pleased with…?

That’s fine/nice/not bad.
That was fine/good/ nice

Are you happy with…?

I’m quite satisfied with…

Are you satisfied with…?

I’m quite happy with…
I’m quite pleased with…

It’s not good enough.
That wasn’t very good.

Csodálkozás

Remény

Jane has lost her money.

How come?

Tom is twenty.

Is he?

This is a book for you.

What a surprise!

What are you hoping for?

I am looking forward to…

What are you 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?

Valaki igazának az
elismerése és el nem
ismerése

You are right. You are wrong.

Egyetértés, egyet nem
értés

Do you agree?

OK

What’s your opinion?

All right.

How do you feel about it?

I think he’s wrong/right.

Do you like Greek food?

I think it’s great. I don’t
like it.

Tetszés, nem tetszés

What do you think of my boyfriend?

I think it is rather strange.
I 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.

Are you able to ride a horse?

I am unable to ride a
horse.

Szükségesség

Is that necessarily so? Do I have to...? People must sleep
Is it a must? For sure?
sometimes.

Lehetőség

It may rain.
She might be late.

Ígéret

Szándék, kívánság

Dicséret, kritika

Will you come and meet me at the
station?

Don’t worry, I will.

What would you like to do?

I’d like to see that film

Would you like to have a rest?

I’d rather not go out
tonight.

It’s great. It’s a good idea.

It’s boring.

I promise to be there at
five.

4. Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs eszközök

Dolgok, személyek
megnevezése, leírása

What is it?
What’s it in English?
What is his house like?

Információkérés, -adás

It’s…/ That’s…/ It’s a
kind of…/It’s used for…
It’s big and comfortable.

Are you all right?

Yes, I am.

When are the guests coming?

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.

Bizonyosság,
bizonytalanság

Do you think they will come?

They will probably come.
They might come, or they
might not come.

How old do you think she is?

She can’t be very old. She
must be 25.

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?

Yes, I am.

Let’s meet on Sunday.

Good idea.

Kínálás és arra reagálás

Have an orange.

Yes, please. No, thank
you.

Here you are.

Thank you.
6. Interakcióban jellemző kommunikációs eszközök
Megértés biztosítása

Visszakérdezés, ismétléskérés

Did you say the castle?
Sorry, where does she
live?
Sorry, what did you say
his name was?

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.Ember és társadalom
- emberek külső és belső jellemzése
- baráti kör
- a tizenévesek világa: kapcsolat a
kortársakkal, felnőttekkel (példaképek, híres
emberek)
- kapcsolattartás

2.Személyes élmények, tapasztalatok
- kalandok, utazás, túra
- felfedezés, személyes élmény
- más kultúra megismerése
- hihetetlen történetek
3.Utazás, turizmus
- közlekedési eszközök
- veszélyes helyzetek
- szállástípusok
- természeti jelenségek, képződmények
- idegen országok, népek kultúrájának
megismerése
- városi és vidéki élet

4.Tudomány és technika
- a technika fejlődése
- a technikai eszközök szerepe a mindennapi
életben
- találmányok
- felfedezések
- számítógép, Internet
5.Életmód
- egészségmegőrzés
- betegségek
- veszélyek

