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Angol nyelv (esti) 

-  

Osztályozóvizsga követelmények 

1. félév 

 

11. évfolyam 

 

Könyv: English File third edition Pre-intermediate (kék) 5-8. Lecke 

 

Nyelvtani szerkezetek: 

 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:  

 Idővel kapcsolatos kifejezések 5A 

 Lakóhelyünk bemutatása, jellemzése 5B 

 Egészséges életmód, testünk 5C 

 Ellentétes igék 6A 

 Igék + back prepozíció 6B 

 Prepozícióval álló melléknevek 6C 

 TO vonzatos igék 7A 

 ING vonzatos igék 7B 

 Módosító szavak – a bit, really, quite … 7C 
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 GET és szókapcsolatai – get home, get dark … 8A 

 Megzavaró szavak – look/look like, miss/lose … 8B 

 Módhatározók 8C 
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12. évfolyam 

 

Könyv: Matura Leader  B1 (piros-zöld)  

  

Nyelvtani szerkezetek: 

✔ Az érettségin szükséges összes nyelvtani szerkezet  

✔ A 12 igeidő, módbeli segédigék ismerete, használata  

✔ passzív szerkezet  

✔ conditionals (1st, 2nd, 3rd)  

✔ függőbeszéd  

Írásbelin érettségi típusú feladatok! 

 

Szóbeli témakörök – interjú, szituáció és képleírás formájában: 

 Friends, family  

 Free time, hobbies 

 Daily routine 

 Going out  

 Your home, your hometown  

 Domestic chores  

 Sports  

 Education, describing your school  

 Shopping   

 Fashion & clothes  

 Healthy life   

 Learning foreign languages  

 Jobs for students  

 Choosing a career   

 

 

Egyéb követelmények: levéltípusok ismerete, levélírás: baráti, hivatalos forma - információ kérés/adás, 

tanácsadás, meghívás elfogadása/elutasítása, jellemzés, vélemény nyilvánítás. 
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Angol nyelv 

-  

Osztályozóvizsga követelmények 

2. félév 

 

11. évfolyam 

 

Könyv: English File third edition Pre-intermediate (kék) 9-12. Lecke 

 

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 9A 

 Fóbiák és félelemmel kapcsolatos kifejezések 9B 

 Életrajzok 9C 

 Szenvedő szerkezettel kapcsolatos igék: invent, discover .., 10A 

 Iskola jellemzése, tantárgyak 10B 

 Szóképzés – főnévképzés 10C 

 Sportok jellemzése, szókincse, mozgást jelentő igék – saját sport 11A 

 Vonzatos igék – phrasal verbs 11B 

 Hasonlóság kifejezései 11C 
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 Igei kifejezések – get on/off a train …12A 

 Say/tell különbségei – say a word to me/tell me a word 12B 
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12. évfolyam 

  

Könyv: Matura Leader  B1 (piros-zöld)  

  

Nyelvtani szerkezetek: 

Az érettségin szükséges összes nyelvtani szerkezet  

✔ A 12 igeidő, módbeli segédigék ismerete, használata  

✔ passzív szerkezet  

✔ conditionals (1st, 2nd, 3rd)  

✔ függőbeszéd  

Írásbelin érettségi típusú feladatok! 

 

Szóbeli témakörök – interjú, szituáció és képleírás formájában: 

 A trip abroad, planning a trip  

 Advertisements  

 Watching TV  

 Environment season and weather  

 Animals and pets  

 Illnesses   

 At the doctor’s  

 Celebrations  

 Culture & entertainment   

 Reading habits  

 Comparing city and country life  

 Computers  

 Cinema & theatre  

 Eating habits, meals  

 Role of technology in everyday life, mobile phones  

 

Egyéb követelmények: levéltípusok ismerete, levélírás: baráti, hivatalos forma - információ kérés/adás, 

tanácsadás, meghívás elfogadása/elutasítása, jellemzés, vélemény nyilvánítás. 
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