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Esti - Angol nyelv
Osztályozóvizsga követelmények
–
1. félév
9. évfolyam
Könyv: English File Elementary third edition (piros)
Leckék: Units 1-4
Nyelvtani szerkezetek: Grammar Bank 1-4!!!
• Pronouns (Személyes névmások) - I/you/he … 1A
• Verb BE (A létige jelen idejű ragozása) – am/is/are - Kijelentés, tagadás, kérdés 1A1B
• Possessive adjectives (Birtokos jelzők) - my/your/his …1C
• Would you like…? (udvarias felajánlás) Practical English
• Indefinite rticles (határozatlan névelők) – a/an 2A
• Plurals (Többes számok helyesírási szabályokkal) 2A
• Demonstratives (Mutató névmások) this/that – these/those2A
• Adjectives (Melléknevek) 2B
• Imperatives, let’s (Felszólító mód) 2C
• Present Simple Tense (Egyszerű jelen idő) 3A, B, C - Kijelentés, tagadás, kérdés
• Possessive ’s (Birtokos ’s) 4A
• Adverbs of frequency and their positions – always, sometimes, never… (Gyakoriságot
kifejező határozószók és mondatban elfoglalt helyük 4C
• Prepositions of time and place – in, on, at (Időhatározók és helyhatározók
prepozíciókkal) 4B
Szószedetek, kommumikációs témakörök: Vocabulary Bank!!!
• Számok (életkor, házszám, osztálylétszám, telefonszám, stb.) 1A+B
• Betűk (saját név, tanult szavak betűzése) 1C
• Üdvözlési, köszönési formák 1A
• A hét napjai 1A
• Országok, nemzetiségek 1B
• Osztályterem tárgyai, tanári utasítások (Mi van a teremben?) 1C
• Bemutatkozás/egy másik személy bemutatása (Személyes információk: név, életkor,
cím, ország, város, telefonszám, email cím) 1A-B-C
• Hotel – alapvető szavak, kifejezések, bejelentkezés hotelbe, mint vendég - Practical
English – Arriving in london (Episode 1)
• Alapvető használati tárgyak (mi van a szobádban, a táskádban, az asztalodon stb.) 2A
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• Színek, alapvető melléknevek/ellentétek, fokozószavak használata tárgyak, helyek,
emberek jellemzésére (quite, very, really) 2B
• Melléknevek-érzések, saját magunk/egy másik személy, tárgyak, helyek jellemzése
2C
• Utasítás másoknak felszólító móddal, javaslatok LET’S szerkezettel 2C
• Igei szerkezetek - (Verb phrases) alapvető mindennapos cselekvések, általánosságok,
személyre jellemző cselekvések kifejezése 3A
• Rendhagyó többes számok 2A
• Foglalkozások – személyek munkájának részletes bemutatása (Hol? Mikor? Mit?
Hogyan?) 3B
• Kérdőszavak - (Hol? Mikor? Mit? Hogyan? stb.) megértése/használata+válaszadás 3C
• Az óra – digitális/mutatós óra leolvasása – Mennyi az idő? - Practical English –
Coffee to take away (Episode 2)
• Étel és ital rendelése étlapról, mint vendég (kávézó, étterem) Practical English –
Coffee to take away (Episode 2)
• Családtagok bemutatása és részletes jellemzésük – kinézet, öltözék, tulajdonságok,
cselekvések 4A
• Egy átlagos napunk bemutatása – hétköznap és hétvége, délelőtt/délután mindennapos cselekvések 4B
• Az idő kifejezése – gyakoriságot kifejező időhatározók rutinszerű cselekvéseinkben
4C
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10. évfolyam
Könyv: English File Elementary third edition (piros)
Leckék: Units 9-12
Nyelvtani szerkezetek: Grammar Bank 9-12!!!
• Megszámlálható és megszámlálhatatlan főnevek, többesszám– határozott és
határozatlan névelők + mennyiségjelzők: a/an, some/any 9A
• Mennyiségjelzők: much/many/a lot of/a few/a little + kérdőszavak: how much/how
many 9B
• Melléknév fokozás – középfok, hasonlító mondatok 9C
• Melléknév fokozás – felsőfok, felsőfokú hasonlító mondatok 10A
• Jövő idő kifejezése: be going to – tervek + jövő idejű időhatározók 10B
• Jövő idő kifejezése: be going to – bizonyítékon alapuló következtetés, jóslat 10C
• Módhatározók + határozók elhelyezkedése a mondatban 11A
• A ”to" vonzattal rendelkező igék: want, need... 11B
• Névelők – határozott és határozatlan: a/an, the, névelő nélküli esetek 11C
• Present Perfect – Befejezett Jelen idő – have/has +V3 12A
• Present Perfect vs. Simple Past – Befejezett Jelen és Egyszeidő Múlt idő
összehasonlítása 12B
• Kérdő mondatok áttekintése – eldöntendő és kiegészítendő kérdések 12C
Szószedetek, kommunikációs témakörök: Vocabulary Bank!!!
• Ételek megnevezése + napi étrend, egészséges táplálkozás 9A
• Ételek mennyiségjelzői – a loaf of, a packet of ... 9B
• Miből mennyit eszünk átlagosan: naponta, hetente, stb. 9B
• Nagy számok – 100, 1000, 1000000 ... 9C
• Hasonlítás kifejezése középfokú szerkezettel – I’m taller than my brother. 9C
• Meghívás étterembe - étteremben étel rendelés – Practical English: At a restaurant
(Episode 5)
• Helyek és épületek a városban 10A
• Felsőfok kifejezése: I’m the tallest int he family. 10A
• Nyaralással kapcsolatos kifejezések 10B
• Jövő idejű tervek: I’m going to travel to Italy. (hétvége, nyaralás, este, stb.) 10B
• Rövid hivatalos email: szobafoglalás 10B+K. 115.o.
• Igei szerkezetek: get a job, be lucky, get married, etc. 10C
• Közeli jövőre utaló jóslatok kifejezése: You’re going to get some money. 10C
• Általános határozószavak: első benyomás kifejezése -ly képző 11A
• Saját országunk, vagy más ország jellemzése: emberek, ételek, helyek, stb. 11A
• Igék főnévi igenévi vonzattal – want to... 11B
• Mit szeretnél kezdeni az életben? I want to/I would like to… 11B
• Az internettel kapcsolatos kifejezések 11C
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• Mire használod az internetet? 11C
• Város közlekedés, tömegközlekedési eszközök, taxi rendelés, jegy vásárlás állomáson
– Practical English: Going home (Episode 6)
• Rendhagyó ragozású igék 3. alakja: begin-began-begun – befejezett melléknévi
igenevek 12A, B
• Kedvenc könyvek, filmek. 12A
• Eddigi vagy friss élmények, tapasztalatok (Present Perfect), mikor, hol, kivel, stb.
történt (Simple Past) 12B
• Kérdések – válaszadás: általános jellemzés magunkról az eddig tanultak alapján. 12C
• Szófajok, szócsoportok 12C
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11. évfolyam
Könyv: English File third edition Pre-intermediate (kék)
Leckék: Units 5-8
Nyelvtani szerkezetek: Grammar Bank 5-8!!!
• Melléknév fokozás, alapfokú hasonlítás: as …as 5A
• Felsőfokú hasonlítás + Present Perfect + ever 5B
• Mennyiségjelzők + too, not enough 5C
• Jövő idő kifejezése: will/won’t – távoli jóslatok 6A
• Jövő idő kifejezése: will/won’t – hirtelen döntés – felajánlás, ígéret, fenyegetés 6B
• A jelen, múlt és jövő idők áttekintő összehasonlítása 6C
• A ”to" vonzattal rendelkező igék: try, forget, want … 7A
• Az -ing vonzattal rendelkező igék: like, remember … (Gerund)7B
• Módbeli segédigék: kötelezettség kifejezése – have to/don’t have to, must, tiltás –
mustn’t 7C
• Javaslatok, tanácsok kifejezése – should/shouldn’t 8A
• Feltételes mondatok – First Conditional – jövőre irányuló nem valós feltétel 8B
• Birtokos névmások – mine, yours, his … 8C
Szószedetek, kommunikációs témakörök: Vocabulary Bank!!!
• Felgyorsult életünk, miben változtak mindennapjaink (jellemzés fokozással) 5A
• Egy város jellemzéséhez szükséges szókincs 5B
• Lakóhelyünk, városunk bemutatása, jellemzése 5B
• Egészséges életmód jellemzése, testedzés, káros dolgok 5C
• Ruha/cipő vásárlás boltban + reklamáció (rossz méret, hibás, stb.) Practical English:
The wrong shoes (Episode 3)
• Ellentétes igék 6A
• Optimista/pesszimista hozzáállás kifejezése (WILL/WON’T) 6A
• Jóslatokra reagálás: I hope so./I hope not, stb. 6A
• Ígéretek, felajánlások kifejezése (WILL/WON’T) 6B
• Igék + back prepozíció 6B
• Általános és jelenlegi, múlt beli, jövő idejű tervek, jóslatok, eddig megtett cselekvések
kifejezése (az összes tanult igeidő felhasználásával) 6C
• Prepozícióval álló melléknevek – afraid of, interested in, etc. 6C
• Hogyan tegyünk jó benyomást - TO vonzatos igék segítségével 7A
• Mi okoz örömöt - ING vonzatos igék segítségével 7B
• Módosító szavak – a bit, really, quite … 7C
• Kötelesség, tiltás kifejezése (otthoni/iskolai feladatok, illetlen dolgok)7C
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• Betegség tünetei, gyógyszertárban vásárlás – Practical English: At the pharmacy
(Episode 4)
• Tanácsadás – te mit tennél? (I think you should…) 8A
• GET és szókapcsolatai – get home, get dark … 8A
• Jelen idejű feltétel kifejezése - If it rains… 8B
• Megzavaró értelmű szavak – look/look like, miss/lose … 8B
• Módhatározók - speak quietly, run fast, etc. 8C
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12. évfolyam
Könyv: Oxford Exam Trainer B1
Nyelvtani szerkezetek részletezve:
Articles (definite, indefinite, zero)

Nouns (singular and plural, countable
uncountable)

Adjectives (regular and irregular,
comparison)

Possession

Adverbs

Prepositions, prepositional phrases

Conjunctions, linking words
Forms of the verb (infinitives, gerund and
participles)
Nyelvtani szerkezet
Auxiliaries/ Modal verbs

Példa
Iron is a metal.
I love the seaside.
He is at school.
child, children, people, etc.
How many disks have you got?
a cup of tea, a piece of cake, etc.
There are some pencils in the bag.
Have you got any brothers?
There’s some water in the vase.
There isn’t any milk left.
I haven’t got much time.
He’s got a lot of friends.
good, better, best, etc.
Tom is younger than Sue.
She is the most intelligent of all.
The town is less polluted now.
I’m as tall as you.
It’s too difficult. He isn’t old enough to drive.
It’s my life.
Is this yours?
I didn’t have many friends at school.
He’s Kate’s brother.
the corner of the room etc.
He drives fast.
This is a problem everywhere in the world.
I always make my bed.
She has just arrived.
on the left, at the top, at the bottom, in the
background, through the forest,
along the river, etc.
and, or, but, because, so, therefore, that’s why,
although, etc.
I don’t know how to get there.
I like reading.
Let me see, etc.
Példa
I am singing.
He has left.
Where do you live?
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Present Simple
Present Simple Passive
Present Continuous

You should ask her.
I can swim.
May I open the window?
He could swim at the age of two.
Did you manage to pass the exam?
I must read it.
You needn’t come.
Do we have to be there?
Children mustn’t smoke.
When do you get up?
I don’t drink milk.
This car was made in Britain.

Present Perfect Passive

Why is she crying?
I am watching television at the moment.
Have you finished?
I’ve lived here for 10 years.
The letters have been sent.

Present Perfect Continuous

I have been learning French for 10 years.

Past Simple

Where did you go yesterday?

Past Simple Passive

When was this house built?

Past Continuous

What were you doing at five yesterday?

Past Perfect

He realised what he had done.

Future with will

He’ll be 18 next month.
OK. I’ll take the dog for a walk.
I don’t think I’ll pass the exam.
The exhibition will be closed on Monday.

Present Perfect Simple

Passive Future
Going to
Reported Speech (with the reporting verb in
the present)
Reported Speech (with the reporting verb in
the past)
Conditional Clauses
1st
2nd
Conditional Clauses
3rd
Relative clauses
defining

What are you going to do on Sunday?
Look at the sky, it is going to rain.
I don’t know where he lives.
Tell him to stop it.
She said she was tired.
I asked him if we had met before.
He told me he was very tired.
We’ll stay at home if it rains.
If I had time, I would go to the Zoo.
If you had come, we would have had a good time.
The book I am reading at the moment is very good.
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Relative clauses
non-defining
Time clauses with future meaning

Shakespeare, who was a famous playwright, was born
in Stratford.
When Dad comes home, he’ll be angry with you.

Clauses of purpose

I helped him so that he could pass his exam.

Wish

I wish I had a dog.

Question-tags

He is a teacher, isn’t he?
I’m a good girl, aren’t I?
They went to the cinema, didn’t they?

Írásbelin érettségi típusú feladatok!!!
Szóbeli témakörök – interjú, szituáció és képleírás formájában.
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Az egyes témakörök részletezése:
1.Személyes
vonatkozások, család

A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai
Családi élet, családi kapcsolatok
A családi élet mindennapjai, otthoni teendők
Személyes tervek

2. Ember és társadalom

A másik ember külső és belső jellemzése
Baráti kör
A tizenévesek világa: kapcsolat a kortársakkal, felnőttekkel
Női és férfi szerepek
Ünnepek, családi ünnepek
Öltözködés, divat
Vásárlás, szolgáltatások (posta)
Hasonlóságok és különbségek az
emberek között

3. Környezetünk

Az otthon, a lakóhely és környéke (a lakószoba, a lakás, a ház
bemutatása)
A lakóhely nevezetességei, szolgáltatások, szórakozási lehetőségek
A városi és a vidéki élet összehasonlítása
Növények és állatok a környezetünkben
Környezetvédelem a szűkebb környezetünkben: Mit tehetünk
környezetünkért vagy a természet
megóvásáért?
Időjárás

4. Az iskola

Saját iskolájának bemutatása (sajátosságok, pl. szakmai képzés,
tagozat)
Tantárgyak, órarend, érdeklődési kör,
tanulmányi munka
A nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe, fontossága
Az iskolai élet tanuláson kívüli eseményei, iskolai hagyományok

5. A munka világa

Diákmunka, nyári munkavállalás
Pályaválasztás, továbbtanulás vagy munkába állás, állás keresés,
közkedvelt szakmák, saját tervek
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6. A pénz világa, gazdaság Vásárlás, fizetőeszközök, termékek, szolgáltatások, hírdetések, reklámok,
boltba hibás árut visszavinni, családi gazdálkodás, a pénz szerepe a
mindennapokban
7. Életmód
Napirend, időbeosztás
Az egészséges életmód (a helyes és a helytelen táplálkozás, a testmozgás
szerepe az egészség megőrzésében,
testápolás)
Étkezési szokások a családban
Ételek, kedvenc ételek
Étkezés iskolai menzán, éttermekben,
gyorséttermekben
Gyakori betegségek, sérülések, baleset
Gyógykezelés (háziorvos, szakorvos,
kórházak)
Egyéb követelmények: levéltípusok ismerete, levélírás: baráti, hivatalos forma - információ
kérés/adás, tanácsadás, meghívás elfogadása/elutasítása, jellemzés, véleménynyilvánítás.
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Esti - Angol nyelv
Osztályozóvizsga követelmények
–
2. félév
9. évfolyam
Könyv: English File Elementary third edition (piros)
Leckék: Units 5-8

Nyelvtani szerkezetek: Grammar Bank 5-8!!!
• Can/can’t (Képesség kifejezése) 5A
• Present Continuous ( Folyamatos jelen idő) 5B
• Present Simple or Present Continuous (Egyszerű vagy folyamatos jelen idő) 5C
• Tárgy esetű személyes névmások: me, you, him… 6A
• Like + ing: I like swimming. - kedvelés kifejezése – love, like, hate, don’t mind 6B
• Segédigék megkülönböztetése - be/do 6C
• A "be" múlt ideje - was/were 7A
• Főnév képzés: igéből főnév: -er/-or/-ian/-ist – szakmák 7A
• Normál igék egyszerű múlt ideje: work-worked 7B+8A
• Rendhagyó igék egyszerű múlt ideje: swim - swam 7C+8A
• Múlt idejű cselekvések kifejezése: tegnap, a múlt héten, a hétvégén ...Unit 77
• There is/are - létezés kifejezése - some/any mennyiségjelzőkkel, esz./tbsz. 8B
• There was/were - múlt idő 8C
Szószedetek, kommumikációs témakörök: Vocabulary Bank!!!
• Szabadidős és napi tevékenységek kifejezése 5A & 5B
• Képességek kifejezése – I can ride a bike…5A
• Más emberek/szomszédok idegesítő cselekvései 5B
• Időjárás, évszakok – jellemzésük+mit tudunk csinálni jó/rossz időben, a különböző
évszakokban 5C
• Ruhadarabok megnevezése – Mit viselsz? + Ruhavásárlás – vevőként az üzletben,
méretek, árak kifejezése - Practical English: In a clothes shop (Episode 3)
• A telefonálás kifejezései 6A
• Kedvenc dolgok, cselekvések jellemzése 6B
• Dátum és sorszámnevek – írásban és szóban 6B
• Hónapok és évszakok megnevezése és jellemzése – kedvenc évszak 6B
• Zenei stílusok, kifejezések – zenei kérdőív – kedvenc zene, énekes, együttes, stb. 6C
• Baráti email írása: élménybeszámoló 6C
• Szóképzés:szakmák megnevezése - igéből főnevet: paint - painter 7A
• Múlt idejű cselekvések, állapotok, létezés kifejezése, múlt idejű időhatározók 7B
• Egy emlékezetes nap, este eseményei egyszerű múlt idővel 7C
• Go, have, get kifejezései 7C
12
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•

•
•
•
•

Utbaigazítás kérése, adása, hasznos kifejezések – Practical English 4: Getting lost
Rendhagyó múlt idejű igék 8A
A ház részei, bútorok - saját lakás jellemzése 8B
Múltbeli helyszínek jellemzése - egy hotel szoba/szállás 8C
Helyhatározói szerkezetek - in, on, at + mozgást jelentő prepozíciók 8C
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10. évfolyam második félév
Tankönyv: English File third edition Pre-intermediate (kék) – 1-4 lecke
Nyelvtani szerkezetek: Grammar Bank 1-4!!!
• Kérdő mondatok kérdőszavakkal – egyenes és fordított szórenddel 1A
• Egyszerű Jelen idő – Present Simple 1B
• Folyamatos Jelen idő – Present Continuous 1C
• Egyszerű Múlt idő – normál és rendhagyó igék ragozása – Past Simple 2A
• Folyamatos Múlt idő – Past Continuous 2B
• Múlt idejű cselekmények elbeszélése időhatározókkal, felsorolással – sequencing 2C
• Jövő idejű tervek, jóslatok kifejezése „ be going to" 3A
• Folyamatos Jelen idő használata jövő idejű előre egyeztetett programok 3B
• Magyarázó vonatkozói mellékmondatok – which, who, where 3C
• Befejezett Jelen idő – Present Perfect + just, already, yet 4A
• Egyszerű Múlt és Befejezett Jelen idő – Present Perfect or Simple Past 4B
• Viszonyszavak – something, anything, nothing, everything... 4C
Szószedetek, kommunikációs témakörök: Vocabulary Bank!!!
• Általános igei szerkezetek, számok, dátum, betűzés 1A
• Általános bemutatkozás és jellemzés: család, otthon, munka, tanulás, szabadidő 1A
• Idővel kapcsolatos kifejezések jelen és múlt időben (always, yesterday, etc.)1A
• Emberek külső, belső jellemzése (saját magunk, barátok, családtagok leírása) 1B
• Ruhadarabok megnevezése, napi viselet jellemzése 1C
• Helyhatározók prepozíciói + képleírás (in, on, under, behind…) 1C
• Hotelben felmerülő problémák kifejezése – Practical English 1: Hotel problems
• Nyaralással kapcsolatos szókincs + legjobb/legrosszabb nyáralás jellemzése 2A
• IN/ON/AT – idő-és helyhatárózói kifelyezésekben + egy fénykép leírása 2B
• Elbeszélésekben jellemző igei kifejezések + élménybeszámoló 2C
• Repülés, repterek szókincse 3A
• Tervek bemutatása BE GOING TO szerkezettel (este, hétvége, nyaralás, stb.) 3A
• Előre egyeztetett programok bemutatás folyamatos jelen idővel (naptár) 3B
• Vonzatos igék – arrive in, go to … 3B
• Magyarázás, körülírás alapszókincse – like, for example … 3C
• Étteremben rendelés, problémák – Practical English: Restaurant problems (Episode 2)
• Házimunka szókincse, jellemzése, otthoni feladatok a családban + make/do 4A
• Szülők és tinik konfliktusai/problémái 4A
• Bevásárlás szókincse, egyéni szokások jellemzése 4B
• Divat, öltözködés, online vásárlás 4B
• Melléknevek személyek, dolgok, helyzetek jellemzésére –ing/ érzések kifejezése –ed
4C
• Elmúlt hétvége bemutatása 4C
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11. évfolyam második félév
Könyv: English File third edition Pre-intermediate (kék)
Leckék: Units 9-12
Nyelvtani szerkezetek:
• Feltételes mondatok – Second Conditional – jelen idejű, valós feltétel 9A
• Befejezett Jelen idő – Present Perfect + since/for 9B
• Befejezett Jelen idő és Egyszerű Múlt idő összehasonlítása – Present Perfect or Simple
Past 9C
• Szenvedő szerkezet – jelen és múlt időben – Passive Voice 10A
• Used to – régi szokások, állapotok kifejezése 10B
• Might – lehetőséget kifejező Módbeli segédige 10C
• Mozgást jelentő kifejezések 11A
• Az alapvető vonzatos igék szósorrendje – phrasal verbs 11B
• Helyeslés/ellenvetés kifejezése: Én is/én sem – so, neither + segédigék 11C
• Befejezett Múlt idő – Past perfect 12A
• Függő Beszéd alapjai – igék, udvarias kérdések – Reported Speech 12B
• Segédige nélküli kérdések 12C
Szószedetek, kommunikációs témakörök:
• Állatok – háziállat jellemzése, vadállatok 9A
• Fóbiák és félelemmel kapcsolatos kifejezések – Mitől fész, miért, mióta? 9B
• Mit tennél, ha …? Feltétel kifejezése + If I were you, I would … - tanácsadás 9A
• Életrajzok – élő vagy már nem élő híres emberek életének bemutatása (írás/szó) 9C
• Útbaigazítás kérése, adása részletesen – Practical English: Getting around (Episode 5)
• Szenvedő szerkezettel kapcsolatos igék: invent, discover .., 10A
• Egy számodra fontos találmány jellemzése (mobiltelefon, számítógép, stb.) 10A
• Iskola jellemzése, tantárgyak 10B
• Esetlegesen bekövetkező események kifejezése: I might go out tonight. 10 C
• Szóképzés – főnévképzés 10C
• Sportok jellemzése, szókincse, mozgást jelentő igék – saját sport 11A
• Vonzatos igék – phrasal verbs 11B
• Ránk jellemző, rutinszerű cselekvések kifejezése 11B
• Hasonlóság kifejezései: identical, similar, same, etc. 11C
• Egyetértés, egyet nem értés kifejezései segédigékkel! - So do I./Neither do I. 11C
• Telefonbeszélgetések: találkozó egyeztetése, üzenet átadása, stb. – Practicel English:
Time to go home (Episode 6)
• Igei kifejezések – get on/off a train …12A
• Múlt idejű események kifejezése, történet mesélés időegyeztetéssel (Past
Simple/Perfect) 12A
• Say/tell különbségei függőbeszédben– say a word to me/tell me a word 12B
• Pletykák: miről, miért pletykálnak az emberek, aktuális pletykák 12B
• Egy érdekes történet elmesélése 12B
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12. évfolyam - második félév
Könyv: Oxford Exam Trainer B1 - 8-12. lecke
Nyelvtani szerkezetek: LÁSD az előzőekben!!! MINDKÉT FÉLÉVBEN!!!
Nyelvtani szerkezetek részletezve:

Példa

Articles (definite, indefinite, zero)

Iron is a metal.
I love the seaside.
He is at school.

Nouns (singular and plural, countable uncountable)

child, children, people, etc.
How many disks have you got?
a cup of tea, a piece of cake, etc.
There are some pencils in the bag.
Have you got any brothers?
There’s some water in the vase.
There isn’t any milk left.
I haven’t got much time.
He’s got a lot of friends.
good, better, best, etc.
Tom is younger than Sue.
She is the most intelligent of all.
The town is less polluted now.
I’m as tall as you.
It’s too difficult. He isn’t old enough to drive.
It’s my life.
Is this yours?
I didn’t have many friends at school.
He’s Kate’s brother.
the corner of the room etc.
He drives fast.
This is a problem everywhere in the world.
I always make my bed.
She has just arrived.
on the left, at the top, at the bottom, in the background, through
the forest,
along the river, etc.
and, or, but, because, so, therefore, that’s why, although, etc.

Adjectives (regular and irregular, comparison)

Possession

Adverbs

Prepositions, prepositional phrases

Conjunctions, linking words
Forms of the verb (infinitives, gerund and
participles)
Nyelvtani szerkezet
Auxiliaries/ Modal verbs

I don’t know how to get there.
I like reading.
Let me see, etc.
Példa
I am singing.
He has left.
Where do you live?
You should ask her.
I can swim.
May I open the window?
He could swim at the age of two.
Did you manage to pass the exam?
I must read it.
You needn’t come.
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Present Simple
Present Simple Passive
Present Continuous

Do we have to be there?
Children mustn’t smoke.
When do you get up?
I don’t drink milk.
This car was made in Britain.

Present Perfect Passive

Why is she crying?
I am watching television at the moment.
Have you finished?
I’ve lived here for 10 years.
The letters have been sent.

Present Perfect Continuous

I have been learning French for 10 years.

Past Simple

Where did you go yesterday?

Past Simple Passive

When was this house built?

Past Continuous

What were you doing at five yesterday?

Past Perfect

He realised what he had done.

Future with will

He’ll be 18 next month.
OK. I’ll take the dog for a walk.
I don’t think I’ll pass the exam.
The exhibition will be closed on Monday.

Present Perfect Simple

Passive Future
Going to
Reported Speech (with the reporting verb in the
present)
Reported Speech (with the reporting verb in the
past)
Conditional Clauses
1st
2nd
Conditional Clauses
3rd
Relative clauses
defining
Relative clauses
non-defining
Time clauses with future meaning

What are you going to do on Sunday?
Look at the sky, it is going to rain.
I don’t know where he lives.
Tell him to stop it.
She said she was tired.
I asked him if we had met before.
He told me he was very tired.
We’ll stay at home if it rains.
If I had time, I would go to the Zoo.
If you had come, we would have had a good time.
The book I am reading at the moment is very good.
Shakespeare, who was a famous playwright, was born in
Stratford.
When Dad comes home, he’ll be angry with you.

Clauses of purpose

I helped him so that he could pass his exam.

Wish

I wish I had a dog.

Question-tags

He is a teacher, isn’t he?
I’m a good girl, aren’t I?
They went to the cinema, didn’t they?

Írásbelin érettségi típusú feladatok!!!
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Szóbeli témakörök – interjú, szituáció és képleírás formájában:

Az egyes témakörök részletezése:
8. Szabadidő, művelődés,
szórakozás

Szabadidős elfoglaltságok, hobbik
Színház, mozi, koncert, kiállítás stb.
Sportolás, kedvenc sport, iskolai sport
Olvasás, rádió, tévé, videó, számítógép, internet

9. Utazás, turizmus

10. Sport
11. Tudomány és technika

12. Természet és környezetünk

Kulturális események
A közlekedés eszközei, lehetőségei, a tömegközlekedés
Nyaralás itthon, illetve külföldön
Utazási előkészületek, egy utazás
megtervezése, megszervezése
Az egyéni és a társas utazás előnyei és
hátrányai
Sportolás, kedvenc sport, iskolai sport, extrém sportok, felszerelés, saját sport
bemutatása
Mindennapos elektronikai/technikai eszközök: mobiltelefon, számítógép, háztartási
eszközök, stb.
Újdonságok, találmányok, melyek megváltoztatják az életünket
Földrajzi jellemzők
Időjárás, évszakok, természeti katasztrófák
Háziállatok, vadállatok, veszélyeztetett fajok
Alapvető környezetvédelem: mit tehetünk szűkebb környezetünkért

Egyéb követelmények: levéltípusok ismerete, levélírás: baráti, hivatalos forma - információ
kérés/adás, tanácsadás, meghívás elfogadása/elutasítása, jellemzés, véleménynyilvánítás.
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