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4. osztály  

Mennyiségi viszonyok: tőszámnevek (11-20), főnevek többes száma 

Térbeli viszonyok: helymeghatározás (Where?) elöljárószók (in, on, under, next to) 

Időbeli viszonyok: időpont: egész órák (What’s the time? It’s … o’clock.) 

Minőségi viszonyok: melléknevek (állapot: hungry, thirsty, tired, wet) 

 

5. évfolyam 

Cselekvés, történés, létezés kifejezése – a ’be’ ige jelen idejű alakjai 

Birtoklás kifejezése – birtokos jelzők 

Az iskola és iskolai élet bemutatása (tantárgyak) 

A hét napjai 

A napirend leírásazemélyek külsejének, ruházatának leírásaének, ruházatának leírása 

 

6. évfolyam  

nyelvtan szókincs 

megszámlálhatóság, megszámlálhatatlanság ételek, élelmiszerek 

kérdezés mennyiségekre: how much/how 

many? 

hónapok 

tárgyeset sorszámnevek 

Present Progressive – folyamatos jelen idő  öltözékek 

Present Simple – egyszerű jelen idő ünnepek 

some/any/no/every napirend 

birtokos és tárgyi névmások szabadidő 

Past Simple – egyszerű múlt idő szobák, bútorok 

prepozíciók  személyiséget leíró melléknevek 

be going to nyaralás, utazás 

jövő idő kifejezése folyamatos jelen idővel közlekedési eszközök 

must/musn’t égtájak, földrajzi nevek 

will hírnévhez kapcsolódó szókincs 

melléknévfokozás  

could  

used to  
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7. évfolyam  

nyelvtan szókincs 

Present Simple vs. Present Progressive munka, foglalkozások 

Stative verbs vonzatos igék 

melléknévfokozás ruhák, divat, kiegészítők 

Past Simple  kempingezéshez, kiránduláshoz kapcsolódó 

szavak 

used to állatok 

some/any/no/every vásárlás 

Present Perfect Simple  művészet 

too/enough informatika 

one/ones betegségek, az orvosnál 

vonatkozói névmások sport 

must/mustn’t/have to konyha, ételek, zöldségek, gyümölcsök, 

tejtermékek 

should TV, TV műsorok 

full infinitive színház 

bare infinitive zene 

all, both, neither, none anyagnevek 

so/neither turizmus 

szenvedő szerkezet (Present Simple) időjárás 

feltételes mód 1  

 

8. évfolyam 

nyelvtan szókincs 

Present Simple vs Present Progressive otthon, ház, szobák, bútorok 

A létige múlt ideje család 

be supposed to hobbi, szabadidő 

like, love, hate, enjoy +…ing szerkezet meghívás, bemutatás, bemutatkozás 

jövő idő: will űrutazás 
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prepozíciók lakóhelyek, munkahelyek a jövőben 

Past Progressive állandósult szókapcsolatok 

Past Simple természeti katasztrófák 

határozott névelő órakifejezések 

a/an turizmus, nevezetességek 

every, some, any, no útbaigazítás, segítségkérés, információkérés 

folyamatos jelen jövő idő kifejezésére város, épületek, utak 

Present Perfect időpontok, időhatározók 

ever, never, just az igék 3 alakja 

should/shouldn’t betegségek, bajok 

must/musn’t bűnözés 

vonzatos igék érzelmek 

 

 


