
TANMENET  

(30 ÓRÁS KEZDŐ ANGOL NYELVTANFOLYAM) 

 

1. Mindennapi angol eredetű szavak a magyarban. A betűk nevei (ABC). 

2. A betűk nevei (ABC). Színek. 

3. A létige jelen idejű alakjai (egyes szám - am, is, are). Személyes névmások és birtokos 

személyjelek (egyes szám – I, you, he/she/it, my, your, his/her/its…I’m.../My name’s..) 

4. Üdvözlés, bemutatkozás. Szavak betűzése. 

5. Országnevek, nemzetiségek. Számok (1-20). 

6. Számok (21-100). Életkor, származás (kérdés – válasz). 

7. Személyes névmások és birtokos személyjelek (többes szám - we, you, they; our, your, 

their). A létige jelen idejű alakjai  (többes szám – are). 

8. Főnevek (egyes és többes szám). Foglalkozások. 

9. Melléknevek (személyek jellemzése, tárgyak leírása). 

10. A létige jelen idejének kérdő és tagadó alakjai (I am not… Are you…? etc.) 

11. Családtagok, családi kapcsolatok. A hét napjai. 

12. A who kérdő névmás. Mutató névmások (this, that, these, those). 

13. A létige tagadó alakjai (I am not / I’m not… etc.). Rövid válaszok (állító és tagadó - 

Yes, I am. / No, I’m not etc.). 

14. A család bemutatása. 

15. Tárgyak a tanteremben (egyes és többes szám). A what kérdő névmás. Határozatlan 

névelők (a, an). 

16. A there is, there are szerkezet állító, kérdő és tagadó formában. A határozott névelő 

(the). 

17. A ház/lakás részei. Bútorok. 

18. Prepozíciók (in/on/under/next to etc.) A where kérdő névmás. 

19. Hónapok nevei, sorszámnevek. 

20. Dátumok, születésnapok. 

21. Birtoklás kifejezése (állítás, tagadás, kérdés – I’ve got…/We haven’t got…/Have you 

got…? etc.) Állatok. 

22. Étel és ital nevek. Kérés, kínálás (I’d like…/ Would you like…? – Yes, please./No, 

thanks.etc.). 

23. A test részei. 

24. Sportok, hobbik. Képesség kifejezése (can/can’t). 

25. Egyszerű jelen idő – kijelentő mondatok. 

26. Gyakoriság kifejezése (never, sometimes, usually, always etc.). 

27. Napirend. 

28. Egyszerű jelen idő – kérdő és tagadó mondatok (Do you…?/Does he…?/I don’t/he 

doesn’t…etc.). Kérdő névmások. 

29. Igék –ing-es alakjai. Kedvelt és nem kedvelt tevékenységek kifejezése. (I like…/I don’t 

like… -ing).  

30. Összefoglalás, ismétlés. 
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