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9. évfolyam 
 
Könyv: English File Elementary third edition (piros) 
Leckék: Unit 1-12 
 
Nyelvtani szerkezetek: 
 Pronouns (Személyes névmások) 1A 
 Verb be (A létige jelen idejű ragozása) 1A-1B 

o Kijelentés, tagadás, kérdés 
 Possessive adjectives (Birtokos jelzők) 1C 
 Articles (Névelők) 2A 
 Plurals (Többes számok) 2A 
 Demonstratives (Mutató névmások) 2A 
 Adjectives (Melléknevek) 2B 
 Imperatives, let’s (Felszólító mód) 2C 
 Present Simple Tense (Egyszerű jelen idő) 3A, B, C 

o Kijelentés, tagadás, kérdés 
 Possessive ’s (Birtokos ’s) 4A 
 Adverbs of frequency and their position (Gyakoriságot kifejező határozószók és 

mondatban elfoglalt helyük 4C 
 Prepositions of time and place – in, on, at (Időhatározók és helyhatározók 

prepozíciókkal) 4B 
 Can/can’t (Képesség kifejezése) 5A 
 Present Continuous ( Folyamatos jelen idő) 5B 
 Present Simple or Present Continuous (Egyszerű vagy folyamatos jelen idő) 5C 

 
Szószedetek: 
 Számok 
 A hét napjai 
 Országok, nemzetiségek 
 Bemutatkozás (Személyes információk) 
 Alapvető tárgyak 
 Osztályterem 
 Igei szerkezetek (Verb phrases) 
 Rendhagyó többes számok 
 Foglalkozások 
 Családtagok 
 Melléknevek-érzések, jellemzések 
 Napi rutin 
 Az idő kifejezése 
 Dátumok 
 Szabadidős tevékenységek 
 Időjárás, évszakok 
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Témakörök/ 
Kommunikációs 

szándékok 

Fogalomkörök és azok 
nyelvi kifejezései 

 Idegen nyelvi kompetenciák 
 

Files 7 A, B, C 
A Nemzeti 
Portrégaléria 
Chelsea lányok: 
történet (téves 
navigáció) 
egy emlékezetes 
este 

múltidejűség: a létige múlt 
ideje: was, were 
kijelentés, kérdés, tagadás 
Past Simple: kijelentés, 
kérdés, tagadás 
szabályos és rendhagyó 
igék múlt idejű alakja  
-ed kiejtése 
időbeli viszonyok:  
múlt idejű időhatározók 
rögzült igekapcsolatok:  
go, get, have 
kiejtés: 
mondathangsúlyozás 
tájékozódás térben: 
útbaigazítással kapcsolatos 
szókincs 

szókincsfejlesztés: szóképzés 
(foglalkozások) 
mondathangsúlyozás 
híres történelmi személyek felismerése 
képi impulzus, olvasott és hallott szöveg 
alapján  
íráskészség: híres történelmi személyek 
bemutatása 
olvasott és hallott történet eseményeinek 
követése és sorrendbe rakása 
beszédkészség kérdőív alapján: Mikor 
volt, hogy utoljára...? 
olvasott szövegértés: kérdések és 
válaszok párosítása 
hallott szövegértés: hibajavítás 
beszéd- és íráskészség: interjú egy 
emlékezetes estéről 
hallott szövegértés: múlt idejű igék 
beírása a dalszövegbe 
beszédkészség: útbaigazítás kérése és 
adása, udvarias kérdések és kérések 

Files 8 A, B, C 
egy gyilkosság 
története 
egy patinás ház 
egy éjszaka egy 
szellemjárta 
szállodában 
szókincs: a ház 
részei 
 

múltidejűség: szabályos és 
rendhagyó igék 
térbeli viszonyok:  
there is, there are, 
there was, there were 
kijelentés, kérdés, tagadás 
helyet és mozgást kifejező 
prepozíciók 
kiejtés: néma hangok, 
mondathangsúlyozás 
hangok: /eə/, /ɪə/  

hallott és olvasott szövegértés: igaz/hamis 
állítások, történet követése, információ 
kiszűrése 
beszédkészség: rendőrségi kihallgatás 
hallott szövegértés, beszédkészség: 
ingatlan bérlése 
hallott szövegértés: hibajavítás 
beszédkészség, íráskészség: saját otthon 
leírása 
hallott szövegértés: tagmondatok 
összepárosítása, globális szövegértés 

Files 9 A, B, C 
szókincs: ételek, 
mennyiségek, 
mértékegységek 
„fehér arany”: só, 
cukor 
vetélkedők 
összehasonlítás 

mennyiségi viszonyok:  
megszámlálható és 
megszámlálhatatlan 
főnevek 
a/an, the, some, any 
kérdések: 
how much, how many 
kiejtés: ea betűkapcsolat 
/ ʃ / és /s/ 
/ə/  
minőségi viszonyok: 
melléknévfokozás: a 
melléknevek középfoka 
számnevek 
kiejtés: 
mondathangsúlyozás 

olvasott szövegértés: híres személyek 
étrendje 
hallott szövegértés, beszéd- és 
íráskészség: étkezési napló, ételreceptek 
beszédkészség: étkezési szokások 
kérdőív alapján 
olvasott szövegértés: érdekességek a 
sóról és cukorról 
hallott és olvasott szövegértés, 
beszédkészség: műveltségi vetélkedők 
hallott szövegértés: azonos 
magánhangzók felismerése 
szövegértés: étlap, árak 
beszédkészség: vacsorameghívás,  
étel és ital rendelése egy étteremben, 
jókívánságok  

Files 10 A, B, C 
a legveszélyesebb 
útvonal 
épületek és helyek 
összehasonlítás 
nyaralás, utazás 
kártyajóslás 

minőségi viszonyok: 
melléknévfokozás: a 
melléknevek felső foka 
jövőidejűség: going to jövő 
idő (tervezés és jóslás): 
kijelentés, kérdés, tagadás 
időbeli viszonyok:  
jövő idejű időhatározók 
rögzült igekapcsolatok 
kiejtés: oo betűkapcsolat, 
mássalhangzó kapcsolatok, 
mondathangsúlyok 

olvasott szövegértés: a legveszélyesebb 
út 
beszéd- és íráskészség: turisztikai célpont 
bemutatása, hirdetés 
hallott szövegértés: kanapészörfözés 
(igaz/hamis állítások) 
olvasott szövegértés (blog): utazással 
kapcsolatos problémák megkeresése 
beszédkészség: utazás megtervezése, 
javaslatok 
íráskészség: hivatalos email: 
szobafoglalás 
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hallott és olvasott szövegértés: történet 
követése (látogatás egy kártyajósnál) 
beszédkészség: kártyajóslás szerepjáték 
hallott szövegértés: dal történetének 
sorrendbe rakása képi impulzus alapján, 
megfelelő szó kiválasztása a 
dalszövegben 
olvasott szövegértés: helyes válasz 
kiválasztása 

Files 11 A, B, C 
első benyomások 
gyakori 
határozószavak 
életcélok, 
szándékok 
férfiak, nők és az 
internet 

minőségi viszonyok: mód- 
és fokhatározók 
szóképzés: melléknévből 
határozószó 
kiejtés: szóhangsúly 
változása 
rögzült igei vonzatok:  
to + Infinitive 
kiejtés: mondathangsúly 
szókincs: az internet 
szövegösszetartó elemek: 
névelők: a/an, the, -- 

olvasott és hallott szövegértés: (utazási 
blog) információk azonosítása, mondatok 
kiegészítése 
beszédkészség: saját ország / lakóhely és 
egy úticél bemutatása szöveges impulzus 
alapján 
íráskészség: utazási blogbejegyzés írása 
olvasott szövegértés, beszéd- és 
íráskészség: életcélok, tanácsok 
beszédkészség és hallott szövegértés: 
nők és férfiak eltérő internet használati 
szokásai 
hallott szövegértés: rímelő szavak 
azonosítása, dalszöveg kiegészítése 
hallott szövegértés, beszédkészség: taxi 
rendelés, vonaljegyvásárlás 

Files 12 A, B, C 
könyvek és filmek 
eddigi 
élettapasztalatok 
visszatekintés 
szavak szemantikai 
csoportosítása 

múltidejűség: Present 
Perfect használata 
kijelentés, kérdés, tagadás 
szabályos és rendhagyó 
igék 3. alakja, helyes 
kiejtése 
Present Perfect és Simple 
Past igeidők használatának 
összehasonlítása 
kiejtés: 
mondathangsúlyozás, 
hangok átismétlése 
kérdésfeltevés 

hallott szövegértés és beszédkészség: 
filmek (pl. látta-e már? stb.) 
hallott szövegértés: jelenet egy TV-
sorozatból 
beszédkészség: találgatás és interjú 
korábbi élettapasztalatokról 
olvasott szövegértés: (interjú egy híres 
brit színésszel) bekezdések címének 
azonosítása 
beszédkészség: válaszok alapján 
kérdésfeltevés 
hallott szövegértés: szókapcsolatok 
felismerése, globális szövegértés 
olvasott szövegértés: (egy amerikai 
Angliában) igaz / hamis állítások 
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10. évfolyam 
Tankönyv: New English File Elementary (2nd Edition) 

Unit 6 – 9 
 

Nyelvtani szerkezetek:  
 

 There is/there are, there was/there were  (U 6) 
 Present Continuous Tense vs. Present Simple Tense (U6) 
 Prepositions of place (U6) 
 Countable/Uncountable nouns (U7) 
 a/an, some/any, how much/many, Quantifiers: a lot, not much. (U7) 
 be going to (plans, predictions) (U7)  
 Comparative and superlative adjectives (U8) 
 would like to vs. like doing (U8) 
 common adverbs (U8) 
 Present Perfect Tense Az igék három alakja. (U9) 
 Present Perfect vs. Past Simple (U9) 

 
Szószedetek, kommunikációs témakörök: 
 
 Houses and furniture, Places in a city. In the street. A postcard. (U6) 
 Food and Drinks. Holidays. Verb phrases. (U7) 
 Personality (adjectives). The weather. Adventures. (U8) 
 Cinema experiences. (U9) 

 

Tankönyv: New English File Pre-Intermediate Third Edition 
Unit 1 - 6 

 
Nyelvtani szerkezetek: 

 Word order in questions: Present Simple and Present Continuous Tense. (U1) 
 Past Simple: regular and irrengular verbs. (U2) 
 Past Continuous Tense. Time sequencers and connectors. (U2) 
 be going to (plans and predictions) (U3) Verbs+prepositions (arrive in, etc.) 
 Present Continuous Tense for future arrangements (U3) 
 defining relative clauses (U3) 
 Present Perfect Tense + yet, just, already (U4) 
 Present Perfect or Past Simple Tense (U4) 
 something/anything/nothing (U4)  adjectives ending …–ed and …–ing (U4) 
 Comperative adjectives and adverbs  as…as (U5) 
 Superlatives (+ever + Present Perfect) (U5) 
 Quantifiers, too, not enough (U5) 
 will/wont’(predictions, decisions, offers, promises) (U6) 
 adjectives+prepositions (famous for, etc.) 

 
Szószedetek, kommunikációs témakörök: 
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 spelling and numbers 
 Describing people: appearance, personality, clothes. (U1) 
 Holidays. Prepositions of time and place (U1, U2) 
 Airports (U3) 
 Shopping. Housework. (U4) 
 Describing town and city. Health and the body. (U5) 
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11. évfolyam 
 

Nyelvtani Ismeretek: 

going to, will,won't present continous, look for,at,up etc  

present perfect + ever,never, present perfect or past simple 

yet,already,just 

as......as, less..... than   superlatives   opposite adjectives 

infinitive with to      verb+ - ing   have to, don't have to  must, mustn't 

a bit, really, 

first conditional, second conditional, may,might 

should, shouldn't   used to, passive  adjectives ending - ed, --ing  

too, not enough so, neither+auxiliares 

Past perfect, reported speech 

 

Társalgási témák: 

Airport stories, Phone conversations,  Daily routine 

School life, Family life, Travelling in the town, 

Reataurant stories, Letter writing, Shopping, 

Department stores, Party life 

At the pharmacy, animals, wild life, 

Fears and phobias  Jitchcock or Tarantino 

A famous rebel    Mick Jagger 

The mothers of invention,  Describing a building, 

Describing somebody, Weekend programs,  

Health and sport  
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12. évfolyam 
 
Könyv: Matura Leader (piros-zöld) 
 
Nyelvtani szerkezetek: 
 
 Az érettségin szükséges összes nyelvtani szerkezet 
 A 12 igeidő ismerete, használata 
 passzív szerkezet 
 conditionals (1st, 2nd, 3rd) 
 függőbeszéd 

 
Szóbeli témakörök: 
 

 A trip abroad, planning a trip 
 Advertisements 
 Watching TV 
 Environment season and weather 
 Animals and pets 
 Illnesses  
 At the doctor’s 
 Celebrations 
 Choosing a career  
 Jobs for students 
 Culture & entertainment  
 Reading habits 
 Comparing city and country life 
 Computers 
 Daily routine  
 Domestic chores 
 Free time, hobbies 
 Friends, family 
 Going out 
 Cinema & theatre 
 Healthy life  
 Sports 
 Learning foreign languages 
 Eating habits, meals 
 Role of technology in everyday life, mobile phones 
 Your home, your hometown 
 Education, describing your school 
 Shopping  
 Fashion & clothes 

 
Egyéb követelmények: 

 levéltípusok ismerete, levélírás 
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Fakultáció 
Középszint (11. évfolyam) 

 
 

1. Egy angol anyanyelvű barátod Budapestre jön egy hétvégére. Tervezd meg a hétvégét, amiről 
készíts részletes leírást, képekkel, pontos napi beosztással. (Nyomtatva!) 
 

VAGY 
 

2. Írj értékelést egy nem rég látott angol/amerikai filmről. Jellemezd a szereplőket, a 
cselekményt, a helyszíneket. Írd meg saját véleményedet (jó/rossz) és hogy miért ajánlanád a 
filmet másoknak, vagy miért nem. 
 

VAGY 
 

3. Tervezd meg a legközelebbi  külföldi nyaralásodat lehetőleg egy angol nyelvterületre. 
Részletezd a helyszíneket és a programokat. Sorolj helyi látványosságokat, ételeket, a helyre 
jellemző programokat. 
 
 

MINDEGYIK TÉMÁHOZ KAPCSOLJ KÉPEKET! 
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Fakultáció 

Középszint (12. évfolyam) 
 

Könyv: Matura Leader (piros-zöld) 
 
Nyelvtani szerkezetek: 
 
 Az érettségin szükséges összes nyelvtani szerkezet 
 A 12 igeidő ismerete, használata 
 passzív szerkezet 
 conditionals (1st, 2nd, 3rd) 
 függőbeszéd 

 
Szóbeli témakörök leadása kidolgozva: 

 A trip abroad, planning a trip 
 Advertisements 
 Watching TV 
 Environment season and weather 
 Animals and pets 
 Illnesses  
 At the doctor’s 
 Celebrations 
 Choosing a career  
 Jobs for students 
 Culture & entertainment  
 Reading habits 
 Comparing city and country life 
 Computers 
 Daily routine  
 Domestic chores 
 Free time, hobbies 
 Friends, family 
 Going out 
 Cinema & theatre 
 Healthy life  
 Sports 
 Learning foreign languages 
 Eating habits, meals 
 Role of technology in everyday life, mobile phones 
 Your home, your hometown 
 Education, describing your school 
 Shopping  
 Fashion & clothes 

Egyéb követelmények: 
 levéltípusok ismerete, levélírás 
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Fakultáció 
Emeltszint 

 
Könyv: Matura Leader Plus (kék-narancs)  
 
Nyelvtani szerkezetek:  
 
Az érettségin szükséges összes nyelvtani szerkezet  
A 12 igeidő ismerete, használata  
passzív szerkezet  
conditionals (1st, 2nd, 3rd)  
függőbeszéd  
 
Szóbeli témakörök:  
 
People  
Housing  
School  
Work  
Family and social life  
Food  
Economy  
Travelling and tourism  
Art and culture  
Sport  
Health  
Science and technology  
Nature  
Society  
 
Egyéb követelmények:  
 

 levéltípusok ismerete, levélírás  
 írásbeli érvelés, tanácsadás  
 szóbeli érvelés, vita  

 


