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Angol nyelv 

-  

Osztályozóvizsga követelmények 

1. félév 

 

9. évfolyam 

 

Könyv: English File Elementary third edition (piros) 1-4. Lecke 

 

Nyelvtani szerkezetek:  

 Pronouns (Személyes névmások) 1A  

 Vérbe be (A létige jelen idejű ragozása) 1A-1B  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  

 

Szószedetek, kommumikációs témakörök:  

 Számok 1A+B 

 Üdvözlési, köszönési formák 1A6 

 A hét napjai 1A 

 Országok, nemzetiségek 1B 

 Osztályteren tárgyai, tanári utasítások 

 Bemutatkozás (Személyes információk) Unit 1 

 Alapvető használati tárgyak 2A 
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 Színek, alapvető melléknevek/ellentétek, fokozószavak (quite, very, really) 2B 

 Melléknevek-érzések, jellemzések 2C 

 Igei szerkezetek (Verb phrases) 3A 

 Rendhagyó többes számok  2A 

 Foglalkozások 3B 

 Kérdőszavak 3C 

 Családtagok - jellemzésük 4A 

 Napi rutin 4B 

 Az idő kifejezése - gyakoriság 4C 
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10. évfolyam 

 

Könyv: English File Elementary third edition (piros) 9-12. Lecke 

 

Nyelvtani szerkezetek: 

 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:   

 Ételek megnevezése 9A 

 Ételek mennyiségjelzői – a loaf of, a packet of ... 9B 

 Nagy számok – 100, 1000, 1000000 ... 9C 

 Helyek és épületek a városban 10A 

 Nyaralással kapcsolatos kifejezések 10B 

 Igei szerkezetek 10C 

 Általános határozószavak: első benyomás kifejezése -ly képző 11A 

 Igék főnévi igenévi vonzattal – want to... 11B 

 Az internettel kapcsolatos kifejezések 11C 

 Rendhagyó ragozású igék 3. alakja – befejezett melléknévi igenevek 12A, B 

 Szófajok, szócsoportok 12C 
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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 

 GET és szókapcsolatai – get home, get dark … 8A 

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

 Módhatározók 8C 

http://www.kpgimi.hu/


„A bölcs tanítás az élet forrása.” 
(Példabeszédek 13:14.) 

 

Kovács Pál Baptista Gimnázium 
1153 Budapest, Rädda Barnen u. 20. • Telefon: 06-1-307-74-19   

http://www.kpgimi.hu  • e-mail: kovacs.pal@baptistaoktatas.hu 

OM azonosító: 100537 
 

 

 

 

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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Fakultáció középszint (10.-11. évfolyam)  

 

Könyv: Matura Leader  B1 (piros-zöld) tematikája alapján és a középszintű érettségi követelményeknek 

megfelelő kiegészítő anyagokkal kiegészítve 

 

Kimeneti lehetőség a középszintű előrehozott érettségi, melynek feltétele a 10.évfolyam esetén 3, a 11. 

évfolyam esetén 2 osztályozó vizsga, mely az érettségire bocsátás előfeltétele! 

 

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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Fakultáció középszint (12. évfolyam) 

  

Könyv: Matura Leader B1 (piros-zöld)  

 

Nyelvtani szerkezetek: 

✔ Az érettségin szükséges összes nyelvtani szerkezet és szókincs  

✔ A 12 igeidő, módbeli segédigék ismerete, használata  

✔ passzív szerkezet  

✔ conditionals (1st, 2nd)  

✔ függőbeszéd  

Írásban 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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Fakultáció emelt szint 

  

Könyv: Matura Leader Plus B2 (kék-narancs)   

Kimeneti lehetőség az emelt szintű érettségi vizsga! 

 

Nyelvtani szerkezetek:  

✔ Az érettségin szükséges összes nyelvtani szerkezet   

✔ A 12 igeidő ismerete, tudatos használata írásban és szóban egyaránt 

✔ passzív szerkezet   

✔ conditionals (1st, 2nd, 3rd)   

✔ függőbeszéd   

 

Szóbeli témakörök:   

 People   

  Houses 

  School   

  Work   

  Family and social life   

  Food   

  Economy   

 

Egyéb követelmények:  levéltípusok ismerete, levélírás   írásbeli érvelés, tanácsadás  szóbeli érvelés, vita, 

témakifejtés képi segítséggel elvontabb témákban is! 
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Angol nyelv 

-  

Osztályozóvizsga követelmények 

2. félév 

 

9. évfolyam 

 

Könyv: English File Elementary third edition (piros) 5-8. Lecke 

 

Nyelvtani szerkezetek:  

 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 6B 

 Segédigék megkülönböztetése - be/do 6C 

 A "be" múlt ideje - was/were 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, egyes és többes számban 8B 

 There was/were - múlt idő 8C 

 

Szószedetek, kommumikációs témakörök:  

 Szabadidős és napi tevékenységek 5A & 5B 

 Időjárás, évszakok - jellemzésük 5C 

 A telefonálás kifejezései 6A 

 Dátum és sorszámnevek 6B 

 Zenei stílusok, kifejezések 6C 

 Szóképzés - igéből főnevet: paint - painter 7A 

 Múlt idejű cselekvések kifejezése, múlt idejű időhatározók 7B 

 Go, have, get kifejezései 7C 
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  Rendhagyó múlt idejű igék 8A 

 A ház részei, bútorok - saját lakás jellemzése 8B 

 Helyhatározói szerkezetek - in, on, at + mozgást jelentő prepozíciók 8C  
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10. évfolyam 

 

Könyv: English File pre-intermediate (kék) 1-4. lecke 

 

Nyelvtani szerkezetek:   

 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 cselekvések kifejezésére – future 

arrangements 3B 

 Magyarázó vonatkozói mellékmondatok – Defining relative clauses – 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:   

 Általános igei szerkezetek, számok, dátum, betűzés Pre 1A 

 Emberek külső, belső jellemzése 1B 

 Ruhadarabok megnevezése, helyhatározók prepozíciói 1C 

 Hotelben felmerülő problémák kifejezése – Practical English Part1 

 Nyaralással kapcsolatos szókincs 2A 

 IN/ON/AT – idő-és helyhatárózói kifelyezésekben 2B 

 Elbeszélésekben jellemző igei kifejezések 2C 

 Repülés, repterek szókincse 3A 

 Vonzatos igék – arrive in, go to … 3B 

 Magyarázás, körülírás alapszókincse – like, for example … 3C 

 Házimunka szókincse, jellemzése + make/do 4A 

 Bevásárlás szókincse, egyéni szokások jellemzése 4B 

 Melléknevek személyek, dolgok, helyzetek jellemzésére –ing/ érzések kifejezése –ed 4C 
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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 

 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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Fakultáció középszint (10.-11. évfolyam)  

 

Könyv: Matura Leader  B1 (piros-zöld) tematikája alapján és a középszintű érettségi követelményeknek 

megfelelő kiegészítő anyagokkal kiegészítve 

Kimeneti lehetőség a középszintű előrehozott érettségi, melynek feltétele a 10.évfolyam esetén 3, a 11. 

évfolyam esetén 2 osztályozó vizsga, mely az érettségire bocsátás előfeltétele! 

 

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. 

http://www.kpgimi.hu/


„A bölcs tanítás az élet forrása.” 
(Példabeszédek 13:14.) 
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Fakultáció középszint (12. évfolyam)  

  

Könyv: Matura Leader B1 (piros-zöld)  

Nyelvtani szerkezetek: 

✔ Az érettségin szükséges összes nyelvtani szerkezet és szókincs  

✔ A 12 igeidő, módbeli segédigék ismerete, használata  

✔ passzív szerkezet  

✔ conditionals (1st, 2nd)  

✔ függőbeszéd  

Írásban 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. 

  

 

 

 

http://www.kpgimi.hu/


„A bölcs tanítás az élet forrása.” 
(Példabeszédek 13:14.) 
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Fakultáció emelt szint 

  

Könyv: Matura Leader Plus B2 (kék-narancs)   

 

Kimeneti lehetőség az emelt szintű érettségi vizsga! 

 

Nyelvtani szerkezetek:  

✔ Az érettségin szükséges összes nyelvtani szerkezet   

✔ A 12 igeidő ismerete, TUDATOS használata írásban és szóban egyaránt 

✔ passzív szerkezet   

✔ conditionals (1st, 2nd, 3rd)   

✔ függőbeszéd   

 

Szóbeli témakörök:   

 Travelling and tourism   

  Art and culture   

  Sport   

  Health   

  Science and technology   

  Nature   

  Society   

  

Egyéb követelmények:  levéltípusok ismerete, levélírás   írásbeli érvelés, tanácsadás szóbeli érvelés, vita, 

témakifejtés képi segítséggel elvontabb témákban is! 

 

http://www.kpgimi.hu/

