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A tananyag
Oktatási cél: A tárgy oktatásának célja az, hogy a hallgatók felkészüljenek a középfokú
komplex nyelvvizsgára és a szaknyelvi angol tárgyak felvételére. Ebben a félévben a
nyelvtani alapozás mellett Origó feladatsorokat gyakorolnak a hallgatók. Szóbeli és
írásbeli feladatokat egyaránt készítenek.
Tematika:
Témakör
Óraszám
Gyakorlatok:
Gerund/Participle
Relative Clauses
Reported Speech
Revision
1. zh
Nyelvvizsga feladatsor 1-2.
Nyelvvizsga feladatsor 3-4.
Nyelvvizsga feladatsor 5-6.
Nyelvvizsga feladatsor 7-8.
Nyelvvizsga feladatsor 9-10.
2. zh
Listening excercises
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Irodalom
Kötelező:

Horváth Miklós: Nagy Origó Nyelvvizsgakönyv, Lexika Kiadó, 2013.

Ajánlott:

Norman Coe, Mark Harrison, Ken Paterson: Oxford Angol nyelvtan, Oxford
University Press, 2006, ISBN: 978 0 19 4706056

Tantárgyi követelmények
Foglakozásokon való
részvétel
Félévközi
ellenőrzések:
Az évközi jegy
megadásának
feltételei:
Érdemjegy
kialakításának módja:

A gyakorlatokon való részvétel kötelező!
Valamennyi házi feladatot el kell készíteni, amit a gyakorlatot követő
héten kell leadni.
2 zárthelyi dolgozat legalább elégséges szintű megírása
- az órákon való folyamatos és aktív részvétel,
- valamennyi gyakorlat teljesítése és elfogadása (min. elégséges),
- a zárthelyi dolgozatok eredményes (min. elégséges) megoldása.
A kapott érdemjegy a következők átlaga:
gyakorlati jegyek és zárthelyi dolgozatok
Mindegyik részjegynek legalább elégségesnek kell lennie.

Hiányzások, pótlások
feltételei:
Vizsga módja:
Megajánlott jegy
feltételei:
Pótlási lehetőség a
vizsgaidőszakban:

-

hiányzás esetén a gyakorlatokat pótolni kell a gyakorlatvezetővel
egyeztetett időpontban.

-

zárthelyi dolgozatot egy-egy alkalommal lehet pótolni.

Évközi jegy pótláshoz "Aláíráspótló vizsga" típusú vizsgaidőpont kerül
kiírásra. "Elégtelen" bejegyzés feltétele a hallgatók évközi jegy pótlásra való
jelentkezésének! A pótlás csak egy alkalommal lehetséges és különeljárási
díj (szolgáltatási jogcím/aláíráspótlás) befizetéséhez kötött.

