
Osztályozó vizsga követelményrendszer 

Angol 

4. osztály 

Hallott szöveg értése 

A tanuló 

-        ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, rövid kérést, utasítást megért, arra 

cselekvéssel válaszol; 

-        ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott egy mondatos kérdést vagy állítást 

pontosan megért. 

 A tanuló 

-        hiányos vagy egyszerű mondatban válaszol az ismert nyelvi eszközökkel 

megfogalmazott kérdésre, szavakat és egyszerűbb szerkezetű, rövid szövegeket 

(mondókát, verset, dalt) tanult minta alapján reprodukál. 

-        ismert témákról, tanult tárgyakról, élőlényekről képes rövid mondatokkal, 

nonverbális elemekkel támogatva beszélni. 

 Olvasott szöveg értése 

A tanuló 

-        észreveszi a magyarul illetve angolul történő olvasás közötti különbségeket. 

-        felismeri ismert szavak írott alakját, ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, 

néhány szóból álló mondatot elolvas; 

-        ismert nyelvi elemekből álló egy mondatos szövegben fontos információt megtalál. 

 A tanuló 

-        észreveszi a magyarul illetve angolul történő írás közötti különbségeket. 

-        felismeri ismert szavak írott alakját, leír ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, 

néhány szóból álló mondatokat. 

5. évfolyam  

Olvasott szöveg értése:   

-értsen meg egyszerű mondatokkal megfogalmazott szöveget 

-tudjon egyszerű szövegből fontos információkat kiszűrni 



Hallott szöveg értése:     

- értsen meg egyszerű utasításokat, tudjon rájuk cselekvéssel válaszolni 

-értsen meg egyszerűen megfogalmazott kéréseket, kérdéseket, közléseket, melyek saját 

életére, családjára vonatkoznak, 

-egyszerű szövegből fontos információt tudjon kiszűrni 

Beszédkészség:           

-tudjon egyszerű kérdésekre, egyszerűen válaszolni 

- egyszerű kérdéseket tudjon feltenni saját és mások életével kapcsolatosan 

-tudjon egyszerű párbeszéddel kommunikálni kérdés felelet formájában 

Interakció:                   

 -tudjon feltenni alapvető kérdéseket, tudjon rájuk válaszolni 

Íráskészség:                 

-tudjon egyszerű szöveget, mondatokat lemásolni 

Nyelvhelyesség:          

-tudjon alapvető, betanult szerkezeteket használni, rendelkezzen alapszókinccsel, mely 

konkrét szituációkra vonatkozó szavakból és helyzetekből áll, ismerje a birtoklás, képesség 

használatát, nyelvi szerkezetét,  

Fogalomkörök:           

család: családtagok, lakás, iskola: tantárgyak, órarend, napirend, likes-dislikes évszakok 

6. évfolyam: 

Olvasott szöveg értése:  

-értsen meg egyszerű szövegeket, kért információt tudjon kikeresni 

- értsen megismert szerkezetekből álló egyszerű szövegeket  

Hallott szöveg értése:   

-értsen meg  egyszerű üzeneteket, bejelentéseket 

-tudjon egyszerű információt kiszűrni ismert témakörökből 

Beszédkészség:            



-tegyen fel alapvető kérdéseket és tudjon, rájuk válaszolni 

-vegyen részt egyszerű társalgási helyzetekben, begyakorolt szerkezetekkel, kérdés-felelet 

formában a tanult szókinccsel 

Interakció:                  

 -tudjon reagálni egyszerű kérdésekre, személyes kérdésekre 

- kérjen segítséget, ha elakad 

Íráskészség:                 

-tudjon egyszerű űrlapot kitölteni, rövid üzenetet írni 

Nyelvhelyesség:           

-használjon alapvető szerkezeteket a jelenben, a múltban, rendelkezzen alapvető szókinccsel 

ismert témákban 

Fogalomkörök:           

család, iskola, állatok, nyaralás szabadidő 

7. évfolyam 

Olvasott szöveg értése:  

-értsen meg egyszerű szövegeket, történeteket, kért információt tudjon kiszűrni- 

-értsen meg egyszerű, ismert elemekből álló szöveget, annak lényegét 

Hallott szöveg értése:  

-tudjon egyszerű információt ismert elemekből álló szövegből kiszűrni 

Beszédértés:                

 -vegyen részt egyszerű beszélgetésekben ismert témákban,  

-tudjon segítséget kérni és adni, 

- egyszerű kérdésekre tudjon válaszolni egyszerű kérdésekre tudjon reagálni,  

 Interakció:                   

-tudjon segítséget kérni és adni 

-tudjon egyszerű állításokra reagálni 



Íráskészség:                 

-tudjon baráti üzenetet írni,  

-tudja magát néhány mondatban kifejezni 

Nyelvhelyesség:           

-használjon alapvető igeidőket, jelen, múlt, jövő, 

Fogalomkörök:           

család, iskola, a mi világunk 

8. évfolyam 

Olvasott szöveg értése: 

-értse meg az olvasott szöveg lényegét, tartalmát, melyek egyszerű, hétköznapi témákkal 

foglalkoznak 

Hallott szöveg értése:  

-tudjon kiszűrni ismert témakörből információkat 

Beszédkészség:            

-legyen képes egyszerű mondatokkal kifejezni véleményét,  

-tudjon egyszerű témakörökben néhány mondatban összefüggően beszélni, véleményét 

kifejezni 

-tudjon segítséget kérni és adni 

Interakció:                   

-tudjon segítséget kérni és adni, 

Íráskészség:                

-tudjon néhány mondatos, összefüggő szöveget alkotni ismert témakörökben 

Nyelvhelyesség:           

-tudja az ismert szerkezeteket kisebb hibákkal használni, használja a jelen, a múlt, a jövő 

szerkezeteit, 

Fogalomkörök:           

család, iskola, a mi világunk, egészség, étkezés, öltözködés 



 

  

  

 

 

 


