Pótvizsga témakörök – Headway Elementary 9.b.
Összeállította: Pál Edit
Nyelvtan:
- Létige alakjai jelen és múlt időben, számnevek
- Személyes névmások, birtokos névmások
- Az ’s birtokos, a what, who, where, how kérdőszó.
- A főnév egyes és többes száma, az a/an határozatlan névelő.
- Egyszerű jelen (Present Simple): szokásos, gyakori cselekvés kifejezése, állítás,
kérdés, tagadás az összes személyben, like + …-ing,
- There is/are, helymeghatározás, elöljárószók, mutató és határozatlan névmások (this,
that, these, those, some, any, a lot of)
- can, could a képesség kifejezésére, udvarias kérések
- A létige alakjai múlt időben (was, were) – állítás, kérdés, tagadás, határozószavak
- Egyszerű múlt (Past Simple), -ed végződés, did segédige, rendhagyó igék, múltra
vonatkozó időhatározók
- Mennyiség kifejezése: much, many, a, some
- Összehasonlító szerkezet, a melléknév közép- és felsőfoka, egyszerű és összetett
alakok
- Birtokviszony – have (got), állítás, kérdés, tagadás.
- Folyamatos jelen (Present Continuous): állítás, kérdés, tagadás
- Present Continuous használata a jövő kifejezésére
- Határozatlan névmások: something, nothing, anything, everything
- A going to szerkezet, jövőre vonatkozó időhatározók
- Present Perfect, állítás, kérdés, tagadás, határozószók: ever, never, already, just, yet
- take és a get használata
Szókincs:
 Bemutatkozás, mások bemutatása, személyes adatok, származás, életkor, telefonszám,
email cím, stb.
 A család, családtagok bemutatása.
 Egyszerű üdvözlés, kérdés és felszólítás.
 Személyes információk: foglalkozás, fizetés, családi állapot, szabadidő.
 Napirend, mindennapi tevékenységek, óra, időpont megjelölése.
 Szabadidős tevékenységek, kedvenc időtöltés, hobby. Rendszeres tevékenység, a
hétvégék programja.
 Lakás, lakóhely, bútorok, tárgyak megnevezése és helyének meghatározása. Épületek
elhelyezkedése a városban. Lakással, otthonnal kapcsolatos szókincs. Saját otthonunk
bemutatása.
 Múltbeli események leírása.
 Ünnepek, jókívánság kifejezése és fogadása.
 Étkezés, étel- és italnevek, kínálás és annak elfogadása. Receptek és hozzávalók, a
szendvics története.
 Napi szükségletek, boltok, áruk. Vásárlás különböző üzletekben. Rendelés egy
kávéházban – udvarias formulák.
 Nagyvárosok összehasonlítása, városok jellemzői. Egy hely leírása – Camden Market
Londonban. Saját város bemutatása írásban. Útbaigazítás, információkérés.
 Időjárás, és utazással kapcsolatos kifejezések.

