AZ OSZTÁLYOZÓVIZSGÁK KÖVETELMÉNYEI ANGOL NYELVBŐL
2018 / 2019-es TANÉV
Az írásbeli vizsgákon a következő feladat típusok fordulnak elő a leggyakrabban:
Nyelvtan:
 igeidők helyes használata – mondatok vagy rövid szöveg kiegészítése a megfelelő igealakokkal (adott igékkel)
 nyelvtani szerkezetek helyes használata
 mondatok vagy rövid szövegek kiegészítése a hiányzó szavakkal, kifejezésekkel – megadott szólistából, vagy anélkül
Szókincs:
 szavak, kifejezések párosítása – szinonimák vagy képek alapján
 kifejezések hiányzó részeinek kiegészítése
 mondatok vagy rövid szöveg kiegészítése a megfelelő szavakkal, kifejezésekkel – megadott szólistából, vagy anélkül
Olvasott szöveg értése:
 kérdésekre adott rövid válaszok
 igaz / hamis / nem derül ki a szövegből
 bekezdés címek párosítása
 hiányzó mondatok, bekezdések visszaillesztése a szövegbe
 felelet választás
Hallott szöveg értése:
 kérdésekre adott rövid válaszok
 igaz / hamis / nem derül ki a szövegből
 szöveg kiegészítése szavakkal, kifejezésekkel
 információ javítása
 felelet választás
Íráskészség:
 ügyintéző levél – reagálás egy adott helyzetre irányító szempontok alapján
 vélemény kifejtése, tanácsadás – egy megadott helyzettel kapcsolatban, irányító szempontok alapján
A szóbeli vizsga részei:
 társalgás egy adott témában: 3-5 kérdés alapján
 szituációs feladat – irányítószempontok alapján
 önálló témakifejtés képek és irányító szempontok alapján

9. ÉVFOLYAM
1. félév
English File 3rd edition Elementary – tankönyv, munkafüzet, a hozzájuk tartozó CD-k és a tankönyv saját online gyakorló felülete:
https://elt.oup.com/student/englishfile/elementary3/?cc=hu&selLanguage=hu

Files 1-3
FEJEZET
SZÓKINCS
(File)
(Vocabulary)
Days of the week
1.
Numbers 0-20
Countries and nationalities
Classroom language
Tankönyv
4-9. oldal Tankönyv 148, 149, 150. oldal
Practical English 1
Tankönyv 10-11. oldal
2.

Common objects
Common adjectives
Colours
Feelings

Tankönyv
12-17.
oldal
Tankönyv 151, 152. oldal
Common verb phrases
3.
Tankönyv Jobs
20-25.
Question words
oldal
Tankönyv 153, 154. oldal
Practical English 2
Tankönyv 26-27. oldal
Osztályozás:
100% - 85%
84% - 76%
75% - 51%
50% - 34%
33% -

jeles (5)
jó (4)
közepes (3)
elégséges (2)
elégtelen (1)

NYELVTAN
(Grammar)
The verb ’be’ and subject pronouns
(I am, you are, …)
Possessive adjectives
(my, your, …)
Tankönyv 124-125. oldal (nyelvtani összefoglaló)
‘Can you…?’
‘Can I have…?’
‘Would you like…?’
A / an
Plurals
This, that, these, those
Imperatives
Let’s
Tankönyv 126-127. oldal (nyelvtani összefoglaló)
Present Simple
Word order in questions
Tankönyv 128-129. oldal (nyelvtani összefoglaló)
‘How much is that?’

TÉMAKÖRÖK ÉS SZITUÁCIÓK
(Speaking topics and Situations)
Greetings (Hello. / Good morning. / Good bye.)
Introduce yourself
- ‘My name is…’
- ‘Nice to meet you.’
- ‘How are you?’
The alphabet and spelling
Checking in a hotel
Requests
Offers
Describing things and people
(It’s an old house.)
Expressing basic feelings
Following instructions
(‘Slow down.’ / ‘Don’t park here.’)
Describing nationalities
Describing jobs
Asking basic questions
Telling the time (Tankönyv 157. oldal / 1.)
Buying a coffee

2. félév
English File 3rd edition Elementary – tankönyv, munkafüzet, a hozzájuk tartozó CD-k és a tankönyv saját online gyakorló felülete:
https://elt.oup.com/student/englishfile/elementary3/?cc=hu&selLanguage=hu

Files 4-6
FEJEZET
SZÓKINCS
(File)
(Vocabulary)
Family
4.
Daily routine (everyday activities)
Tankönyv Expressions and adverbs of frequency
28-33.
oldal
Tankönyv 155, 156, 157. oldal / 2, 3.
Verb phrases
5.
The weather and seasons
Tankönyv
36-41.
Tankönyv 158, 159. oldal / 1.
Practical English 3
Tankönyv 42-43. oldal
Phone language
6.
Tankönyv The date and ordinal numbers
44-49.
Music
oldal
Tankönyv 159. oldal / 2.
Osztályozás:
100% - 85%
84% - 76%
75% - 51%
50% - 34%
33% -

jeles (5)
jó (4)
közepes (3)
elégséges (2)
elégtelen (1)

NYELVTAN
(Grammar)
‘Whose…?’ and possessive ’s
Prepositions of time (at / on / in)
Prepositions of place (at / in / to)
Position of expressions and adverbs of frequency
Tankönyv 130-131. oldal (nyelvtani összefoglaló)
Can / Can’t
Present Continuous
Present Simple or Present Continuous?
Tankönyv 132-133. oldal (nyelvtani összefoglaló)
Saying prices
Object pronouns (me, you, him, …)
Like + -ing
Revision: ’be’ or ’do’?
Tankönyv 134-135. oldal (nyelvtani összefoglaló)

TÉMAKÖRÖK ÉS SZITUÁCIÓK
(Speaking topics and Situations)
Describing families
Daily routine
Describing lifestyles

Describing abilities
Describing activities in progress (neighbours)
What to to in London / Budap
Buying clothes
Apologizing
Reading habits
Preferences: the weather and seasons
Talking about music

10. ÉVFOLYAM
1. félév
English File 3rd edition Elementary – tankönyv, munkafüzet, a hozzájuk tartozó CD-k és a tankönyv saját online gyakorló felülete:
https://elt.oup.com/student/englishfile/elementary3/?cc=hu&selLanguage=hu

Files 1-6
FEJEZET
SZÓKINCS
(File)
(Vocabulary)
Days of the week
1.
Numbers 0-20
Countries and nationalities
Classroom language
Tankönyv
4-9. oldal Tankönyv 148, 149, 150. oldal
Practical English 1
Tankönyv 10-11. oldal
2.

Common objects
Common adjectives
Colours
Feelings

Tankönyv
12-17.
oldal
Tankönyv 151, 152. oldal
Common verb phrases
3.
Tankönyv Jobs
20-25.
Question words
oldal
Tankönyv 153, 154. oldal
Practical English 2
Tankönyv 26-27. oldal

NYELVTAN
(Grammar)
The verb ’be’ and subject pronouns
(I am, you are, …)
Possessive adjectives
(my, your, …)
Tankönyv 124-125. oldal (nyelvtani összefoglaló)
‘Can you…?’
‘Can I have…?’
‘Would you like…?’
A / an
Plurals
This, that, these, those
Imperatives
Let’s
Tankönyv 126-127. oldal (nyelvtani összefoglaló)
Present Simple
Word order in questions
Tankönyv 128-129. oldal (nyelvtani összefoglaló)
‘How much is that?’

TÉMAKÖRÖK ÉS SZITUÁCIÓK
(Speaking topics and Situations)
Greetings (Hello. / Good morning. / Good bye.)
Introduce yourself
- ‘My name is…’
- ‘Nice to meet you.’
- ‘How are you?’
The alphabet and spelling
Checking in a hotel
Requests
Offers
Describing things and people
(It’s an old house.)
Expressing basic feelings
Following instructions
(‘Slow down.’ / ‘Don’t park here.’)
Describing nationalities
Describing jobs
Asking basic questions
Telling the time (Tankönyv 157. oldal / 1.)
Buying a coffee

FEJEZET
SZÓKINCS
(File)
(Vocabulary)
Family
4.
Daily routine (everyday activities)
Tankönyv Expressions and adverbs of frequency
28-33.
oldal
Tankönyv 155, 156, 157. oldal / 2, 3.
Verb phrases
5.
The weather and seasons
Tankönyv
36-41.
Tankönyv 158, 159. oldal / 1.
Practical English 3
Tankönyv 42-43. oldal
Phone language
6.
Tankönyv The date and ordinal numbers
44-49.
Music
oldal
Tankönyv 159. oldal / 2.
Osztályozás:
100% - 85%
84% - 76%
75% - 51%
50% - 34%
33% -

jeles (5)
jó (4)
közepes (3)
elégséges (2)
elégtelen (1)

NYELVTAN
(Grammar)
‘Whose…?’ and possessive ’s
Prepositions of time (at / on / in)
Prepositions of place (at / in / to)
Position of expressions and adverbs of frequency
Tankönyv 130-131. oldal (nyelvtani összefoglaló)
Can / Can’t
Present Continuous
Present Simple or Present Continuous?
Tankönyv 132-133. oldal (nyelvtani összefoglaló)
Saying prices
Object pronouns (me, you, him, …)
Like + -ing
Revision: ’be’ or ’do’?
Tankönyv 134-135. oldal (nyelvtani összefoglaló)

TÉMAKÖRÖK ÉS SZITUÁCIÓK
(Speaking topics and Situations)
Describing families
Daily routine
Describing lifestyles

Describing abilities
Describing activities in progress (neighbours)
What to to in London / Budap
Buying clothes
Apologizing
Reading habits
Preferences: the weather and seasons
Talking about music

2. félév
English File 3rd edition Elementary – tankönyv, munkafüzet, a hozzájuk tartozó CD-k és a tankönyv saját online gyakorló felülete:
https://elt.oup.com/student/englishfile/elementary3/?cc=hu&selLanguage=hu

Files 7-10
FEJEZET
SZÓKINCS
(File)
(Vocabulary)
Word formation (paint  painter)
7.
Tankönyv Past time expressions
52-57.
Phrases with ’go’, ’have’ and ’get’
oldal
Tankönyv 160. oldal
Practical English 4
Tankönyv 58-59. oldal
Irregular verb forms
8.
Parts of the house
Tankönyv Prepositions of place
60-65.
Prepositions of movement
oldal
Tankönyv 161, 162, 165. oldal
Food
9.
Food containers
Tankönyv High numbers
68-73.
oldal
Tankönyv 163. oldal
Practical English 5
Tankönyv 74-75. oldal
Places and buildings
10.
Holidays
Tankönyv Future time expressions
76-81.
Verb phrases
oldal
Tankönyv 164. oldal
Osztályozás:
100% - 85%
84% - 76%
75% - 51%
50% - 34%
33% -

jeles (5)
jó (4)
közepes (3)
elégséges (2)
elégtelen (1)

NYELVTAN
(Grammar)
Past simple: was / were
Past Simple: regular verbs
Past Simple: irregular verbs
Tankönyv 136-137. oldal (nyelvtani összefoglaló)
‘Can you…?’
‘Could you…?’
Past Simple: regular and irregular verbs
There is / are + ’some’ and ’any’
There was / were + ’some’ and ’any’

TÉMAKÖRÖK ÉS SZITUÁCIÓK
(Speaking topics and Situations)
Lives of famous people
What did you do yesterday / last night?
What did you do last weekend?
Asking the way
Giving directions
Telling a story
Describing your home (house / flat and room)

Tankönyv 138-139. oldal (nyelvtani összefoglaló)
Countable and uncountable nouns + a / an, some, Preparing a dish
any
Talking about food and eating habits
Quantifiers: ‘How much / many’, ‘a lot of’, …
Comparing things, people, places
Comparative adjectives
Tankönyv 140-141. oldal (nyelvtani összefoglaló)
Social expressions
Inviting people to dinner / lunch
Ordering meals and understanding the menu
Superlative adjectives
Describing places and buildings
’be going to’ for plans and for predictions
Making suggestions
Holiday / Travel plans
Logical predictions (fortune-telling)
Tankönyv 142-143. oldal (nyelvtani összefoglaló)

11. ÉVFOLYAM
1. félév
English File 3rd edition Pre-Intermediate – tankönyv, munkafüzet, a hozzájuk tartozó CD-k és a tankönyv saját online gyakorló felülete:
https://elt.oup.com/student/englishfile/preint3/?cc=hu&selLanguage=hu

Files 1-3
FEJEZET
SZÓKINCS
(File)
(Vocabulary)
Common verb phrases
1.
Spelling
Numbers
Appearance and personality
Clothes
Tankönyv Prepositions of place
4-9. oldal Tankönyv 150-151. oldal
Practical English 1
Tankönyv 10-11. oldal
Holidays
2.
Tankönyv Prepositions of time and place
12-17.
Verb phrases
oldal
Tankönyv 152, 153. oldal / 1.
Airports
3.
Tankönyv Verbs + prepositions
20-25.
Expressions for paraphrasing
oldal
Tankönyv 153. oldal / 2.
Practical English 2
Tankönyv 26-27. oldal
Osztályozás:
100% - 85%
84% - 76%
75% - 51%
50% - 34%
33% -

jeles (5)
jó (4)
közepes (3)
elégséges (2)
elégtelen (1)

NYELVTAN
(Grammar)
Word order in questions
Present Simple
Present Continuous

Tankönyv 126-127. oldal (nyelvtani összefoglaló)
I’ll (I will) for offers
Past Simple (Irregular verbs: Tankönyv 164. oldal)
Past Continuous
Time sequencers and connectors
Tankönyv 128-129. oldal (nyelvtani összefoglaló)
’Be going to’ for plans and predictions
Present Continuous for future arrangements
Defining relative clauses
Tankönyv 130-131. oldal (nyelvtani összefoglaló)
‘Sorry, but I asked for…’

TÉMAKÖRÖK ÉS SZITUÁCIÓK
(Speaking topics and Situations)
Introduce yourself
Describing people (appearance, clothes and
personality)
Describing a painting / a photo

Calling reception at a hotel (problems)
Talking about holidays
Telling the story behind a photo
Telling stories
Plans for the future
Arranging meetings
Defining words
Ordering food at a restaurant
Complaining at a restaurant

2. félév
English File 3rd edition Pre-Intermediate – tankönyv, munkafüzet, a hozzájuk tartozó CD-k és a tankönyv saját online gyakorló felülete:
https://elt.oup.com/student/englishfile/preint3/?cc=hu&selLanguage=hu

Files 4-7
FEJEZET
SZÓKINCS
(File)
(Vocabulary)
Housework and make or do
4.
Tankönyv Shopping and fashion
28-33.
Adjectives ending -ed and –ing
oldal
Tankönyv 154, 155. oldal
Expressions with ’time’
5.
Tankönyv Towns and cities
36-41.
Health and the body
oldal
Tankönyv 156. oldal
Practical English 3
Tankönyv 42-43.
Opposite verbs
6.
Tankönyv Verb + ’back’
44-49.
Adjectives + prepositions
oldal
Tankönyv 157. oldal
Verbs + Infinitive
7.
Tankönyv Verbs + Gerund
52-57.
Modifiers: ’a bit’, ’really’, …
oldal
Tankönyv 158. oldal
Practical English 4
Tankönyv 58-59. oldal
Osztályozás:
100% - 85%
84% - 76%
75% - 51%
50% - 34%
33% -

jeles (5)
jó (4)
közepes (3)
elégséges (2)
elégtelen (1)

NYELVTAN
(Grammar)
Present Perfect + yet, just, already
Present Perfect or Past Simple? (1)
Something, anything, nothing, …
Tankönyv 132-133. oldal (nyelvtani összefoglaló)
Comparative adjectives and adverbs, as…as
Superlatives + ’ever’ + Present Perfect
Quantifiers, ’too’ and ’enough’
Tankönyv 134-135. oldal (nyelvtani összefoglaló)
‘Why don’t you…?’

TÉMAKÖRÖK ÉS SZITUÁCIÓK
(Speaking topics and Situations)
Teenager problems (conflicts) in families
Talking about housework
Talking about shopping habits and fashion
Talking about your last weekend
How fast is your life?
Describing towns and cities
Talking about diets and lifestyles

Making suggestions
Taking things back to a shop (complaining)
Will and Won’t for predictions, decisions, offers Talking about positive thinking
and promises
Responding in situations using ’will’ and ’won’t’
Review of verb forms: present, past and future
Talking about dreams
Tankönyv 136-137. oldal (nyelvtani összefoglaló)
Uses of the infinitive + ’to’
Giving tips what to do when you meet somebody
Uses of the gerund
for the first time
Modals: ’have to’ and ’must’
Talking about thing that make you happy
Tankönyv 138-139. oldal (nyelvtani összefoglaló Talking about rules
’Have got’
Describing symptoms
Tankönyv 165. oldal
Getting medicine at a pharmacy

12. ÉVFOLYAM
1. félév
English File 3rd edition Pre-Intermediate – tankönyv, munkafüzet, a hozzájuk tartozó CD-k és a tankönyv saját online gyakorló felülete:
https://elt.oup.com/student/englishfile/preint3/?cc=hu&selLanguage=hu

Files 1-8
FEJEZET
SZÓKINCS
(File)
(Vocabulary)
Common verb phrases
1.
Spelling
Numbers
Appearance and personality
Clothes
Tankönyv Prepositions of place
4-9. oldal Tankönyv 150-151. oldal
Practical English 1
Tankönyv 10-11. oldal
Holidays
2.
Tankönyv Prepositions of time and place
12-17.
Verb phrases
oldal
Tankönyv 152, 153. oldal / 1.
Airports
3.
Tankönyv Verbs + prepositions
20-25.
Expressions for paraphrasing
oldal
Tankönyv 153. oldal / 2.
Practical English 2
Tankönyv 26-27. oldal
Housework and make or do
4.
Tankönyv Shopping and fashion
28-33.
Adjectives ending -ed and –ing
oldal
Tankönyv 154, 155. oldal

NYELVTAN
(Grammar)
Word order in questions
Present Simple
Present Continuous

Tankönyv 126-127. oldal (nyelvtani összefoglaló)
I’ll (I will) for offers
Past Simple (Irregular verbs: Tankönyv 164. oldal)
Past Continuous
Time sequencers and connectors
Tankönyv 128-129. oldal (nyelvtani összefoglaló)
’Be going to’ for plans and predictions
Present Continuous for future arrangements
Defining relative clauses
Tankönyv 130-131. oldal (nyelvtani összefoglaló)
‘Sorry, but I asked for…’
Present Perfect + yet, just, already
Present Perfect or Past Simple? (1)
Something, anything, nothing, …
Tankönyv 132-133. oldal (nyelvtani összefoglaló)

TÉMAKÖRÖK ÉS SZITUÁCIÓK
(Speaking topics and Situations)
Introduce yourself
Describing people (appearance, clothes and
personality)
Describing a painting / a photo

Calling reception at a hotel (problems)
Talking about holidays
Telling the story behind a photo
Telling stories
Plans for the future
Arranging meetings
Defining words
Ordering food at a restaurant
Complaining at a restaurant
Teenager problems (conflicts) in families
Talking about housework
Talking about shopping habits and fashion
Talking about your last weekend

FEJEZET
SZÓKINCS
(File)
(Vocabulary)
Expressions
with ’time’
5.
Tankönyv Towns and cities
36-41.
Health and the body
oldal
Tankönyv 156. oldal
Practical English 3
Tankönyv 42-43.
Opposite verbs
6.
Tankönyv Verb + ’back’
44-49.
Adjectives + prepositions
oldal
Tankönyv 157. oldal
Verbs + Infinitive
7.
Tankönyv Verbs + Gerund
52-57.
Modifiers: ’a bit’, ’really’, …
oldal
Tankönyv 158. oldal
Practical English 4
Tankönyv 58-59. oldal
Phrases with ’get’
8.
Tankönyv Confusing verbs
60-65.
Adverbs of manner
oldal
Tankönyv 159, 160. oldal
Osztályozás:
100% - 85%
84% - 76%
75% - 51%
50% - 34%
33% -

jeles (5)
jó (4)
közepes (3)
elégséges (2)
elégtelen (1)

NYELVTAN
(Grammar)
Comparative adjectives and adverbs, as…as
Superlatives + ’ever’ + Present Perfect
Quantifiers, ’too’ and ’enough’
Tankönyv 134-135. oldal (nyelvtani összefoglaló)
‘Why don’t you…?’

TÉMAKÖRÖK ÉS SZITUÁCIÓK
(Speaking topics and Situations)
How fast is your life?
Describing towns and cities
Talking about diets and lifestyles

Making suggestions
Taking things back to a shop (complaining)
Will and Won’t for predictions, decisions, offers Talking about positive thinking
and promises
Responding in situations using ’will’ and ’won’t’
Review of verb forms: present, past and future
Talking about dreams
Tankönyv 136-137. oldal (nyelvtani összefoglaló)
Uses of the infinitive + ’to’
Giving tips what to do when you meet somebody
Uses of the gerund
for the first time
Modals: ’have to’ and ’must’
Talking about thing that make you happy
Tankönyv 138-139. oldal (nyelvtani összefoglaló Talking about rules
’Have got’
Describing symptoms
Tankönyv 165. oldal
Getting medicine at a pharmacy
Should
Giving advice
Conditional 1
Talking about Murphy’s Laws
Possessive pronouns (mine, yours, …)
Describing actions using adverbs of manner
Tankönyv 140-141. oldal (nyelvtani összefoglaló)

2. félév
English File 3rd edition Pre-Intermediate – tankönyv, munkafüzet, a hozzájuk tartozó CD-k és a tankönyv saját online gyakorló felülete:
https://elt.oup.com/student/englishfile/preint3/?cc=hu&selLanguage=hu

Files 9-12
FEJEZET
SZÓKINCS
(File)
(Vocabulary)
Animals
9.
Tankönyv Phobias and words related to fear
68-73.
Biographies
oldal
Tankönyv 161. oldal
Practical English 5
Tankönyv 74-75.
Words of inventions and discoveries
10.
Tankönyv School subjects
76-81.
Noun formation
oldal
Sports
11.
Expressing movement
Tankönyv Phrasal verbs
84-89.
Similarities
oldal
Tankönyv 162, 163. oldal
Practical English 6
Tankönyv 90-91. oldal
Verb phrases
12.
Tankönyv ’Say’ or ’Tell’?
92-97.
Vocabulary revision
oldal
Tankönyv

NYELVTAN
(Grammar)
Conditional 2
Present Perfect + ’for’ and ’since’
Present Perfect or Past Simple? (2)
Tankönyv 142-143. oldal (nyelvtani összefoglaló)

Passive
Used to
Might
Tankönyv 144-145. oldal (nyelvtani összefoglaló)
Expressing movement
Word order of phrasal verbs
’So’ / ’Neither’ + auxiliaries

TÉMAKÖRÖK ÉS SZITUÁCIÓK
(Speaking topics and Situations)
Talking about animals
Talking about phobias and fears
Talking about stages of life (biographies)
Asking the way
Giving directions (street and public transport)
Talking about inventions and gadgets
Describing your present and former school
Talking about decisions in life
Talking about sports
Talking about mornings using phrasal verbs
Describing similarities of things, people, places

Tankönyv 146-147. oldal (nyelvtani összefoglaló)

Past Perfect
Reported Speech
Questions without auxiliaries
Tankönyv 148-149. oldal (nyelvtani összefoglaló)

Talking on the phone
Leaving a message
Telling a story using narrative tenses and
Reported Speech

Az osztályozóvizsga írásbeli és szóbeli feladatsorában érettségi típusú (és szintű) feladatokat is meg kell oldani.
Osztályozás:
100% - 85%
84% - 76%
75% - 51%
50% - 34%
33% -

jeles (5)
jó (4)
közepes (3)
elégséges (2)
elégtelen (1)

