Tantárgyi követelmények angol nyelvből
7. osztály kezdő csoport
November 1-ig elsajátítandó anyag
Tankönyv: Solutions Elementary (1. lecke)
Témakörök
Bemutatkozás (név, életkor, származás)
Mások bemutatása
Országok, földrészek nevei
Angol ábécé
Számok (1-50) tőszámnevek, sorszámnevek
Szabadidős tevékenységek (zene, sport), hangszerek
Iskolai felszerelések, berendezések
Családtagok megnevezése, nemek szerinti osztályozása, a kapcsolati viszonyok kifejezése
Családtagok és barátok életének bemutatása
Saját és híres családokkal kapcsolatos információ
Szokások, házimunkák kifejezése: igék
Személyleírás
Személyiségre vonatkozó melléknevek
Nyelvtan
A be ige jelen idejű alakjai állító, tagadó és kérdő mondatokban
Személyes névmások, birtokos jelzők
A have got szerkezet használata
A ’can’ segédige az általános képesség és engedélykérés kifejezésére
Birtokviszony: birtokos ’s használata
Jelenidejűség: Present simple igeidő használata, igék E/3 személyű alakjának helyesírása,
tagadás és kérdés
Névelők, mutató névmások
Kérdőnévmások
Melléknév + prepozíció
Szabályos és rendhagyó főnevek többesszáma
Szókincs

Unit I
Argentina (n) /ˌɑːdʒənˈtiːnə/ Argentína
Australia (n) /ɒˈstreɪlɪə/ Ausztrália
bin (n) /bɪn/ szemetes
blackboard (n) /ˈblakbɔːd/ tábla
Brazil (n) /brəˈzɪl/ Brazília
calculator (n) /ˈkalkjuleɪtə(r)/ számológép
Canada (n) /ˈkanədə/ Kanada
chair (n) /tʃeə(r)/ szék
China (n) /ˈtʃaɪnə/ Kína
clarinet (n) /ˌklarəˈnet/ klarinét
computer (n) /kəmˈpjuːtə(r)/ számítógép
Croatia (n) /krəʊˈeɪʃə/ Horvátország
cupboard (n) /ˈkʌbəd/ szekrény
dance (v) /dɑːns/ táncol
desk (n) /desk/ iskolapad
drums (pl n) /drʌmz/ dobok, dobfelszerelés
Egypt (n) /ˈiːdʒɪpt/ Egyiptom
eraser (n) /ɪˈreɪzə(r)/ radír
exercise book (n) /ˈeksəsaɪz bʊk/ füzet
flute (n) /fluːt/ fuvola
France (n) /frɑːns/ Franciaország
Germany (n) /ˈdʒɜːməni/ Németország
Greece (n) /ɡriːs/ Görögország
guitar (n) /ɡɪˈtɑː(r)/ gitár
Hungary (n) /ˈhʌŋɡəri/ Magyarország
India (n) /ˈɪndiə/ India
interactive whiteboard (n) /ˌɪntərˈaktɪv ˈwaɪtbɔːd/
interaktív tábla
Italy (n) /ˈɪtəli/ Olaszország
Japan (n) /dʒəˈpan/ Japán
keyboard (n) /ˈkiːbɔːd/ billentyűs hangszer;
billentyűzet
Mexico (n) /ˈmeksɪkəʊ/ Mexico
pen (n) /pen/ toll
pencil (n) /ˈpensl/ ceruza
pencil case (n) /ˈpensl keɪs/ tolltartó
pencil sharpener (n) /ˈpensl ʃɑːpnə(r)/ hegyező
piano (n) /ˈpjɑːnəʊ/ zongora
play (a sport) (v) /pleɪ/ (vmilyen) sportot űz
Poland (n) /ˈpəʊlənd/ Lengyelország
ride a bike (v) /raɪd/ biciklizik
ruler (n) /ˈruːlə(r)/ vonalzó
Russia (n) /ˈrʌʃə/ Oroszország
saxophone (n) /ˈsaksəfəʊn/ szaxofon
schoolbag (n) /ˈskuːl baɡ/ iskolatáska
shelf (n) /ʃelf/ polc
sing (v) /sɪŋ/ énekel
skate (v) /skeɪt/ görkorcsolyázik
skateboard (n) /ˈskeɪtbɔːd/ gördeszka
ski (v) /skiː/ síel
Spain (n) /speɪn/ Spanyolország
speak (v) /spiːk/ beszél
swim (v) /swɪm/ úszik
the UK (n) /də ˌjuː ˈkeɪ/ Egyesült Királyság
the USA (n) /də ˌjuː es ˈeɪ/ Amerikai Egyesült
Államok, USA
trumpet (n) /ˈtrʌmpɪt/ trombita
Turkey (n) /ˈtɜːki/ Törökország

Ukraine (n) /juːˈkreɪn/ Ukrajna
violin (n) /ˌvaɪəˈlɪn/ hegedű
angry (adj) /ˈaŋɡri/ mérges, haragos
aunt (n) /ɑːnt/ nagynéni
blue (adj) /bluː/ kék
brother (n) /ˈbrʌdə(r)/ testvér (fiú)
child (n) /tʃaɪld/ gyerek
children (n) /ˈtʃɪldrən/ gyerekek
clean (the house) (v) /kliːn/ (ki)takarít
cook (dinner) (v) /kʊk/ (ebédet / vacsorát) főz
cousin (n) /ˈkʌzn/ unokatestvér
creative (adj) /kriˈeɪtɪv/ kreatív
dad (n) /dad/ apa, apu
daughter (n) /ˈdɔːtə(r)/ vki lánya
do the ironing (v) /duː/ vasal
father (n) /ˈfɑːdə(r)/ apa
friendly (adj) /ˈfrendli/ barátságos
glasses (n) /ɡlɑːsɪz/ szemüveg
go (to the supermarket) (v) /ɡəʊ/ (közértbe) megy
grandad (n) /ˈɡrandad/ nagypapa
grandchild (n) /ˈɡrantʃaɪld/ unoka
grandchildren (n) /ˈɡrantʃɪldrən/ unokák
granddaughter (n) /ˈɡrandɔːtə(r)/ unoka (lány)
grandfather (n) /ˈɡranfɑːdə(r)/ nagypapa
grandma (n) /ˈɡranmɑː/ nagymama, nagyi
grandmother (n) /ˈɡranmʌdə(r)/ nagymama
grandparent (n) /ˈɡranpeərənt/ nagyszülő
grandson (n) /ˈɡransʌn/ unoka (fiú)
hard-working (adj) /ˌhɑːd ˈwɜːkɪŋ/ szorgalmas
honest (adj) /ˈɒnɪst/ őszinte, becsületes
husband (n) /ˈhʌzbənd/ férj
interested (adj) /ˈɪntrəstɪd/ érdeklődő
keen (adj) /kiːn/ lelkes
load (the dishwasher) (v) /ləʊd/ berakja a
mosogatógépet
long (adj) /lɒŋ/ hosszú
mother (n) /ˈmʌdə(r)/ anya
moustache (n) /məˈstɑːʃ/ bajusz
mum (n) /mʌm/ anyu, mama
nephew (n) /ˈnefjuː/ unokaöcs
niece (n) /niːs/ unokahúg
parent (n) /ˈpeərənt/ szülő
patient (adj) /ˈpeɪʃnt/ türelmes
polite (adj) /pəˈlaɪt/ udvarias
proud (adj) /praʊd/ büszke
sensible (adj) /ˈsensəbl/ józan gondolkodású;
észszerű, értelmes
set (the table) (v) /set/ megterít
short (adj) /ʃɔːt/ rövid
sister (n) /ˈsɪstə(r)/ testvér (lány)
son (n) /sʌn/ vki fia
straight (adj) /streɪt/ egyenes
tidy (one’s bedroom) (v) /ˈtaɪdi/ rendet rak
uncle (n) /ˈʌŋkl/ nagybácsi
wash (the dishes) (v) /wɒʃ/ (el)mosogat
wavy (adj) /ˈweɪvi/ hullámos
wife (n) /waɪf/ feleség
worried (adj) /ˈwʌrid/ aggódó

