ANGOL NYELV
TUDÁSMÉRÉSHEZ SZÜKSÉGES ISMERETEK

Kivonat a Nyíregyházi Szakképzési Centrum általános ANGOL nyelvi engedélyezett
programjából
Angol C2 1 1039 Angol nyelvi képzés KER A1 szinttől C2 szintig
A képzés nyilvántartásba vételi száma: E-001291/2015/C002
E
A1 –es szint: a kezdők jelentkezését várjuk, ezért előzetes tudás nem szükséges. Ide
jelentkezhetnek azok is, akik már tanultak valamikor, de már elfelejtették a tanultakat, így itt
feleleveníthetik a tudásukat.
Előzetes tudásmérés nincs!

ELVÁRT ISMERETEK SZINTENKÉNT,
SZINTENKÉNT
amelyek a szintre történő belépéshez szükségesek
A2 – es szint: Azok jelentkezését várjuk, akik már tanulták a nyelvet, és szeretnék folytatni a
tanulást.
anulást. Újra kezdők is jelentkezhetnek,
jelentkez
ha erősíteni akarják már meglévő tudásukat.
Előzetes tudásmérés van!
Nyelvtani ismeretek
• a létige – állító, tagadó, kérdő mondatokban, jelen és múlt időben
• a főnevek egyes és többes száma
• névelők, birtokos névmások (a / an, the, my / your / his / her, stb.)
• birtokos szerkezet (possessive ’s)
• melléknevek használata
• gyakoriságot jelentő időhatározószók
• egyszerű jelen idő (Present Simple)
• kérdőszók
• a There is / There are szerkezet
• a can/can’t segédige
• egyszerű múlt idő ‐ed
ed végződéssel képzett múlt idejű igealakok és rendhagyó múlt idejű
igealakok állító, tagadó és kérdő mondatokban
•like + ‐ing végződésű követő igealakok
• jövő idő ‐ be going to
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Témakörök és szókincs
• számok 1‐20
• országok nevei
• nemzetiségek, nyelvek
• mindennapi tárgyak
• családtagok
• ételek és italok
• foglalkozások
• gyakori cselekvések
• település‐részek
• lakás, szobák, bútorok
• napirend
• sportok , szabadidős tevékenységek
Kommunikációs és civilizációs ismeretek
• köszönési formák
• mások bemutatása
• az óra ‐ az idő kifejezése
• formális‐informális
informális emberi kapcsolatok és ezeknek a nyelvhasználatban történő megjelenése
• az Egyesült Királyság részei
szei
• névhasználat az Egyesült Királyságban
• munkahelyek
• udvarias kérés
• a dátumok kifejezése
• munkahelyek
• vásárlás az angol nyelvterület országaiban
• árak kifejezése
• problémák jelzésének módjai
• eligazodás közterületeken
• gyakori, helyzetekhez kötött kifejezések (Sok szerencsét!, Ne aggódj!...)
• árak kifejezése
• közterületek az angol nyelvterület országaiban
B1-es szint: azok jelentkezését várjuk, akik már rendelkeznek az A2-es
A2 es szinthez megadott
ismeretekkel,
tekkel, valamint az alábbiakkal. A B1-es
B1
szint kimenete az alapfokú nyelvvizsga
szintje.
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Előzetes tudásmérés van!
Nyelvtani ismeretek
• a létige múlt ideje
• a There is… / There are… szerkezet
• egyszerű múlt idő –
•

ed végződéssel képzett múlt idejű igealakok
gealakok és rendhagyó múlt idejű igealakok állító,
tagadó és kérdő mondatokban

•some és any használata
•there was / there were
• folyamatos jelen idő a jelenben éppen folyamatban levő cselekvések kifejezésére
• az eddig tanult jelen idők összevetése
• a határozatlan névelő használata
• how much / how many?
• melléknevek fokozása
• some és any használata
•

a Present Perfect igeidő használata múltbeli tapasztalatok kifejezésére

•have been to
• a Present Perfect és a Past Simple igeidők egybevetése
Témakörök és szókincs
• érzelmek (pozitív és negatív)
• gyakori módhatározók
• település‐részek
részek (utcák, terek)
• lakás, szobák, bútorok
• ételek és italok (jellemző mennyiségekkel)
•

üdülés, kirándulás

• emberek külső jellemzése
• szállásfajták (hotel, hostel, B&B)
• időjárás (igékkel és melléknevekkel)
• utazás (tömegközlekedés, kocsi)
Kommunikációs és civilizációs ismeretek
• a dátum kifejezése
• vásárlás
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• élettörténetek angol nyelvterületről
• üzletek az angol nyelvterület országaiban,
országaiban rendelés étteremben
• útbaigazítás, jegyvásárlás
• étkezés az angol nyelvterület országaiban
• szállodai foglalás
• szállásfajták és közlekedés az angol nyelvterület országaiban

B2-es szint: azok jelentkezését
sét várjuk, akik már rendelkeznek az A2-es
es és a B1-es szinthez
megadott ismeretekkel, valamint az alábbiakkal. A B2-es
B2
szint kimeneti szintje a középfokú
nyelvvizsga szintje. A felkészüléshez a törvény által megszabott 240 órából a program
keretében 120 órát tudunk biztosítani.
Előzetes tudásmérés van!
Nyelvtani ismeretek
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

egyszerű jelen idő és folyamatos jelen idő ‐kérdések
vonatkozói mellékmondatok (who, which)
have (got)
egyszerű múlt idő
‐ed
ed végződéssel képzett múlt idejű igealakok és rendhagyó múlt idejű igealakok
folyamatos múlt idő
a present perfect simple igeidő használata
kérdések segédigékkel és segédigék nélkül
present perfect simple és present perfect continuous igeidők
melléknevek fokozása
feltételes mód (first
first and second conditionals)
conditionals
have to, don’t have to, must, mustn’tsegédigék
mustn’t
használata
should / shouldn’t segédigék használata
szenvedő szerkezet
szórend
mennyiségjelzők
feltételes mód (first and second conditionals)
vonatkozói mellékmondatok (who, which)

Témakörök és szókincs
• család, családtagok
• étkezés
• sport
• utazás
• üdülés

Nyíregyházi
yíregyházi Szakképzési Centrum
4400 Nyíregyháza, Dugonics utca 10-12.
10
Telefon: +36-42-512-371
E-mail: centrum@nyiregyhaziszc.hu
http://nyiregyhaziszc.hu

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

szórakozás
pénz
mobiltelefon
képességek, család, családtagok, nagycsalád
ruhák, ruhavásárlás
öltözködés
iskolák (fajták, életkorok, tanulás)
lakás
érzelmek
mozgás (egészség, fittség)
sport (sportágak)
munka (munkahely, munkanélküliség)
természeti világ – állatok
vásárlás (módozatok)
média (írott és elektronikus)
• szerencsés helyzetek
• egészséges életmód

Kommunikációs és civilizációs ismeretek
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

a személyleírás nyelvi eszközei
vásárlás
rendelés
étkezés az Egyesült Királyságban és az USA‐ban
USA
valuták
bankkártyák
telefonálás
érzelmek kifejezése
vásárlás
érdeklődés
iskolarendszer az Egyesült Királyságban és az USA‐ban
USA
munkavállalás más országban
országba
szórakozás az Egyesült Királyságban és az USA‐ban
USA
szerencse és pech kifejezése
vélemény kifejezése
brit és amerikai híres emberek életrajzai

Az egyes szintekre való belépés feltétele: az előzetes tudásmérés legalább 60%-os
60%
teljesítése.
A Nyíregyházi Szakképzési Centrum felnőttképzési nyilvántartásba vételi száma:
E-001291/2015.
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