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Kommunikációs szándékok, 

témakörök, szókincs 

Fogalomkörök és azok nyelvi 

kifejezései, kiejtés 
File 8 
Életmód: a hétvége 
Ki hogyan tölti a hétvégét? 
Szókincs: az –ed és –ing végű 
melléknevek 
Egészség, életmód (olvasmány) 
Ki mennyire egészséges? 
A test életkora (kérdőív) 
Életmód: reggeli ébredés, 
felkelés 
Szókincs: több szóból álló igék 
Egy ikerpár története – 
hasonlóság, különbözőség 
kifejezése 
Gyakorlati angol: 
telefonbeszélgetés 
Íráskészség: vélemény-
nyilvánítás, érvelés írásban 

 
Névmások: something, anything, 
nothing, etc. 

Kiejtés: /e/, /əu/, /٨/ 
Mennyiségi viszonyok: mennyiséget 
kifejező határozószavak 

Kiejtés: /٨/, /u:/, / aı/, /e/ 
Szórend: több szóból álló igék 
(phrasal verbs) 

Kiejtés: /g/, /dƷ/ 

So, neither + segédigék 
Kiejtés: hangok; mondathangsúly 

 

File 9 
Micsoda hét! – történetmesélés 
Szókincs: határozószavak, 
mások szavainak elmesélése 
 

 
Cselekvés, történés, létezés 
kifejezése: past perfect 
Kiejtés: magánhangzók, 
mondathangsúly 
Függő beszéd múlt időben  
A say, ask, tell igék használata 
Kiejtés: rímelő szavak 
 

 

Kommunikációs szándékok, 

témakörök, szókincs 

Fogalomkörök és azok nyelvi 

kifejezései, kiejtés 
 

File 1A 
ÉLETMÓD 
Egészséges életmód, nemzeti és 
személyes étkezési szokások  
Véleménykérés és arra reagálás, 
véleménynyilvánítás 
Egyetértés, egyet nem értés 
szókincs: ételek, étkezés, étterem 
 
File 1B 
ÉLETMÓD, SZABADIDŐ 
Sportesemények, sportolás, kedvenc 
csapat bemutatása, híres sportolók  
Preferencia, érdeklődési kör 
kifejezése, illetve érdeklődés ezek 
iránt 
szókincs: sport 

 
Szokások és aktuális cselekvések 
kifejezése egyszerű és folyamatos jelen 
idővel 
kiejtés: /u/ és /u:/ ejtése  
 
 
 
 
 
Múltbeli események leírása egyszerű és 
folyamatos múlt idővel  
Szóképzés: melléknév, ige, főnév 
kiejtés: /o:/ és /3:/ ejtése 
 
 
 



 
File 1C 
SZEMÉLYES VONATKOZÁSOK, 
CSALÁD 
Családok szerepe a társadalomban, 
családi kapcsolatok, személyiség 
leírása  
Véleménynyilvánítás a jövőről, 
egyetértés, egyet nem értés 
kifejezése 
szókincs: család, személyek külső és 
belső jellemzése 
 
File 1 Gyakorlati angol 
UTAZÁS, MUNKAHELY 
Beilleszkedés egy új munkahelyen  
Megérkezés, üdvözlés, 
bemutatkozás, a viszontlátás 
örömének kifejezése 
Íráskészség: barát bemutatása e-
mailben 

 
 
 
Jövő idejű igeidők használata és 
összehasonlítása: going to, folyamatos 
jelen idő, shall/will 
Visszaható és kölcsönös névmások 
kiejtés: előképzők és toldalékok 
hangsúlya 
 
 
 
 
 

  

 

File 2A 
EMBER ÉS TÁRSADALOM 
Fogyasztói társadalom, a pénz és 
vásárlás szerepe életünkben  
Véleménynyilvánítás, vita 
szókincs: számok, pénz- és 
bankügyek 
 
File 2B 
A MUNKA VILÁGA 
Pályamódosítás, útkeresés, érdekes 
élettörténetek 
Szokások, állapotok leírása 
szókincs: melléknevek szinonímái 
 
File 2C 
UTAZÁS, TURIZMUS 
Utazási módok, járművek 
összehasonlítása, városi közlekedés,  
biztonságos autóvezetés  
Vita, érvek kifejtése 
szókincs: utazás, közlekedés 
 
File 2 Gyakorlati angol 
MUNKAHELY 
Engedély kérése és megadása  
Munkahelyi pletykák  
Érdeklődés, kínálás 
Íráskészség: kellemetlen utazási 
élmény leírása, szövegösszekötő 
elemek 

 
 
Események és állapotok: egyszerű múlt 
és befejezett jelen idő megfelelő 
használata 
Becsült számok, adatok 
kiejtés: számok hangsúlyai 
 
 
Múltban tartósan zajló cselekvés, 
történés kifejezése: folyamatos befejezett 
jelen idő 
Időtartam, gyakoriság kifejezése 
kiejtés: mondathangsúly, melléknevek 
 
 
Melléknevek fokozása 
Utazás időtartamának kifejezése 
kiejtés: összetett szavak hangsúlya 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 



File 3A 
TUDOMÁNY ÉS TECHNIKA, 
EMBER ÉS TÁRSADALOM 
Mobiltelefon használata, modern 
illemszabályok, illemszabályok 
különböző kultúrákban 
szókincs: telefonálás 
 
File 3B 
EMBER ÉS TÁRSADALOM 
Személyleírás 
Előítéletek: következtetés emberek 
személyiségére külső vonások 
alapján 
szókincs: személyek külső leírása 
 
File 3C 
SZABADIDŐ, MŰVELŐDÉS, 
SZÓRAKOZÁS 
Hobbi, sport, egyéb szabadidős 
tevékenységek 
Testi fogyatékosok és a sport 
szókincs: szabadidő, sport 
 
 
File 3 Gyakorlati angol 
KÖRNYEZETÜNK 
Lakásbérlés  
Érdeklődés telefonon 
Lakás előnyös és előnytelen 
adottságai 
Útbaigazítás térkép alapján 
Íráskészség: baráti levél 
(vendéglátás megköszönése) 

 
Kell, nem kell, tilos, muszáj, tanácsadás 
kifejezése módbeli segédigékkel: a must, 
have to, should használata 
kiejtés: mondathangsúly 
 
 
 
Következtetés kifejezése módbeli 
segédigékkel: a must, may, might, can’t 
használata 
Különbség a look és look like 
használatában 
kiejtés: /ei/ és /ai/ 
 
 
Képesség és lehetőség kifejezése: a 
can, could és be able to módbeli 
segédigék használata 
A so kétféle használata 
Rövid válaszok gyakorlása 
–ed és –ing végű melléknevek 
kiejtés: mondathangsúly 
 
 
 

 


