Angol javítóvizsga – szükséges ismeretek és témakörök (7. osztály)
A 2021/22-es tanévben az előző évi tananyag ismétlése után a Get to the top tankönyvcsalád Revised edition
kiadásának 2. számú tankönyvének és munkafüzetének bevezető, majd első 3 fejezetét (Hello; Module 1 – My life;
Module 2 – Holiday; Module 3 – Our world) vettük át részletesen. Ezeket a tankönyv (Student’s book: 6-46. oldalak)
illetve a munkafüzet (Workbook: 4-40. oldalak) tartalmazzák.
Ezek értelmében az alábbi ismeretek elengedhetetlenek a javítóvizsga sikeres teljesítéséhez:
Nyelvtani kompetenciák
Nyelvtani elem

Példák, részletezés

Egyszerű jelen idő használata, a - Kenny’s room is usually very tidy.
létige és cselekvést kifejező igék, - Are there any books on the shelves?
kérdőszavak használata

- That is not my bike.
- We live in a flat. / I don’t want to join the club. / Do you play the guitar?

Gyakoriságot kifejező időhatározók It often rains here. / She never eats meat. / I sometimes go to bed late. /
és elöljárószavak

How often do you play football?

Folyamatos jelen idő és összevetése I am learning/We aren’t studying/Is she listening…
az egyszerű múlt idővel, állapotjelző What does he do? VS. What is he doing?
igék

(Mi a foglalkozása? VS. Mit csinál épp?)
He doesn’t understand this exercise.

Mennyiséget kifejező előtagok és some/any/no/every
használatuk

There are some people in the building.
There isn’t any milk./There is no problem.
Everybody is here.

Személyes névmások és használatuk, I am 14 years old. / Meet me at the airport. / Tell them the answer. /
a birtokosság kifejezése

Who’s your best friend?
Is this bag yours?/ That pencil is mine.

Egyszerű múlt idő használata (a - I was 13 years old last year. / We weren’t in school yesterday. / Was
létige és cselekvést kifejező, normál Edina your classmate?
és rendhagyó igék ragozása esetén - I cooked bean soup for lunch. / She slept in a hotel.
is) különböző időhatározókkal

- She didn’t find her umbrella. / The children didn’t know the way in the
forest too well.
- Did you remember the song’s name?

Egyszerű kötőszavak és használatuk - I visited two castles yesterday but I didn’t visit any museums.
(so, but, because)

- I went to my hotel early because I was tired.
- We didn’t have a lot of money, so we went camping.

A jövő idő használata: a ’be going to’ - I am going to play basketball in a team.
szerkezet

- Jeremy isn’t going to learn tonight.
- Where are you going to spend your summer holiday?

A must/mustn’t módbeli segédige és - You must go to school until you are 16 years old.
használata

- People mustn’t smoke in school.

A melléknevek fokozása: alapfok, - Johnny is happy but Tom is happier. Of course, Tim is the happiest in
valamint a közép- és felsőfok két class.
változatának használata

- A Ferrari is more expensive than a Tesla but the Rolls-Royce is the most
expensive.

Szókincs, szükséges szóbeli témaköri ismeretek
- Az óra ismerete, pontos idő meghatározása,
napok, hónapok, dátumok megjelölése
- Családtagok megjelölésének ismerete
- Országok és nemzetiségek neveinek ismerete
- Napirend

It’s Monday/It’s the 22th May, two-thousand and twenty-two.

I live with my mother and father/I have two sisters. stb.
I am from Hungary./My best friend is English.
I get up at seven every day, then I brush my teeth and get
dressed. At seven forty I go to school. stb.
- Szabadidős tevékenységek és hobbik
I play football with my friends every day./I listen to music and
surf the Internet in the afternoons./ I swim twice a week./We
go hiking in the mountains every summer. stb.
- Háztartási berendezések, bútorok
In my room I have a two shelves, a wardrobe, an armchair and
some posters on the wall.
- Személyiségjegyek és a külső leírására szolgáló I am tall/short, I have dark/fair hair and blue/green/brown
jelzők, melléknevek
eyes.
- Földrajzi helyek és objektumok
We go camping to the lake every year. / My best friend goes to
the beach every summer. / The village is near the river Danube.
Nyaraláshoz
kötődő
tevékenységek, Can we go camping or do you want to stay in a hotel? Let’s go
kempingfelszerelések
camping because we can go fishing and swimming in the lake.
- Égtájak
My hometown is in the South of Hungary but my father is from
Salgótarján in the North.
Számok (ezres és milliós számkör)
This car costs two million forints.
A javítóvizsgára való sikeres felkészülést nagyban segítik a munkafüzetben az egyes fejezetek végén található
ismétlőfeladatok (Revision) megoldásai, valamint az egyes mondatok, összefüggő szövegek lefordítása és
szókészletének memorizálása, valamint a diák saját, mindennapi életével kapcsolatos rövid példamondatok írása és
megtanulása.
Kiskunfélegyháza, 2022. június 25.
.........................................................................
Kasza István
szaktanár

