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I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNY 

Évfolyamonként a témák (témakörök), követelmények és a továbbhaladás feltétele. 

Lásd 2., és 3. oldal. 

 

 

II. A VIZSGA LEÍRÁSA  

 

1. A vizsga részei  

Írásbeli vizsga      Szóbeli vizsga 

45 perc (max: 60 p)    10 perc (max: 15 p) 

100  pont      25 pont 

 

 

2. A vizsgán használható segédeszközök 

Az intézmény biztosítja (atlasz, szótár stb. a 40/2002. évi OM rendeletben tantárgyanként 

olvasható az eszközök listája) 

 

 

3. A vizsga leírása, általános szabályok 

Írásbeli vizsga: Szótár csak az íráskészség résznél használható. 

Szóbeli vizsga: Nincs felkészülési idő. 

 

 

4. Értékelés 

A pedagógiai program Tanulmányok alatti vizsgák fejezetében olvasható táblázatnak 

megfelelően történik. (Mi a szóbeli vizsga megkezdésének feltétele?) 

A szóbeli vizsga megkezdésének feltétele, hogy a vizsgázó minimum 20 százalékot érjen el az 

írásbeli vizsgarészen. 

 

  



RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK 

ANGOL NYELVBŐL 

 

 

TÉMAKÖRÖK, FOGALOMKÖRÖK 

 

9. évfolyam 

 

 

Személyes vonatkozások, család  

Informális és formális bemutatkozás 

A tanuló életrajza, életének fontos állomásai.  

Családi élet, családi kapcsolatok. A családi élet mindennapjai, otthoni teendők. 

Ember és társadalom  

Baráti kör, osztálytársak. A tizenévesek világa: kapcsolat a kortársakkal, felnőttekkel. 

Öltözködés. Ruhavásárlás. Divat. 

 

Környezetünk 
Az otthon, a lakóhely és környéke (a lakószoba, a lakás, a ház bemutatása). 

Érdekes házak a nagyvilágból. 

 

Az iskola 

Saját iskola bemutatása. Tantárgyak, órarend. érdeklődési kör, tanulmányi munka. 

Magyar és angol iskolák összehasonlítása. A múlt és a jelen iskolái.  

A nyelvtanulás fontossága. Az internet szerepe az iskolában, a tanulásban. 

Az iskolai élet tanuláson kívüli eseményei. 

Életmód 

Napirend, időbeosztás. 

Az egészséges életmód (a helyes táplálkozás, a testmozgás szerepe, testápolás). 

Ételek, kedvenc ételek, ételkészítés.  

Étkezés iskolai menzán, gyorséttermekben 

Szabadidő, művelődés, szórakozás 

Szabadidős elfoglaltságok, hobbik. 

Színház, mozi, koncert, kiállítás. Fesztiválok, kulturális rendezvények 

Sportolás, kedvenc sport. 

Utazás, turizmus 

Nyaralás itthon, illetve külföldön. 

Utazási előkészületek, egy utazás megtervezése, megszervezése. Utazás repülővel. 

Kalandtúrák. Nagy utazók (Jelky András, Dervla Murphy). 

Tudomány és technika 

Az internet szerepe a magánéletben, a tanulásban és a munkában. 

  



 

Ajánlott témakörök − 9.ny évfolyam 

Ember és társadalom  

Emberek külső jellemzése. 

A tizenévesek világa: kapcsolat a kortársakkal, felnőttekkel. 

Hasonlóságok és különbségek az emberek között, tolerancia, pl. fogyatékkal élők. 

Női és férfi szerepek, ismerkedés. Online ismerkedés. 

Társadalmi szokások nálunk és a célországokban.  

 

Környezetünk 

A lakóhely nevezetességei, szolgáltatások, szórakozási lehetőségek. 

Egy magyar és egy angol város összehasonlítása (Pécs-Liverpool). 

Időjárás, éghajlat. Természeti katasztrófák.  

Környezetvédelem a szűkebb környezetünkben. 

 

Az iskola 

Magyar és angol/amerikai oktatási rendszer összevetése  

Zöld iskola 

A nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe, fontossága. 

Életmód 

Extrém sportok. 

Orvosnál. Gyógykezelés. Webdoktor. Közlekedési baleset. (Életmód: Semmelweiss Ignác) 

Függőségek (dohányzás, alkohol, drog stb.). Életmód nálunk és a célországokban. Stressz. 

Bűnözés.  

 

Szabadidő, művelődés, szórakozás 

Számítógép, internet. Az infokommunikáció szerepe a mindennapokban. 

 

Utazás, turizmus 

A közlekedés eszközei, lehetőségei, a tömegközlekedés 

Nyaralás itthon, illetve külföldön. Turisztikai célpontok. Kempingezés. 

Utazási előkészületek, egy utazás megtervezése, megszervezése. 

Utazási kalandok: Kamaszlány vitorlával a világ körül.  

 

Tudomány és technika 

Az internet és az idősebb generáció. 

Online biztonság. 

 

Gazdaság és pénzügyek 

Vásárlás, szolgáltatások (posta, bank). 

Fogyasztás, reklámok. Online kereskedelem: tizenéves milliomos vállalkozó 

  



Ajánlott témakörök − 10. évfolyam 

Személyes vonatkozások, család  

A családi élet mindennapjai, otthoni teendők. 

 

Ember és társadalom  

Hasonlóságok és különbségek az emberek között, tolerancia, pl. fogyatékkal élők. 

Konfliktusok és kezelésük.  

Nemzeti és családi ünnepek. 

Az iskola 

Iskolai élet: Iskolai hagyományok.  Iskolai emlékek. 

A munka világa 

Foglalkozások és a szükséges kompetenciák. Diákmunka, nyári munkavállalás.  

Önkéntes munka. A jövő foglakozásai. 

Szabadidő, művelődés, szórakozás 

Művészet a mindennapokban. Fiatal képzőművészek.  

Internetes vásárlás (kulturális termékek) 

Utazás 

Tudomány és technika 

Az internet szerepe a magánéletben, a tanulásban és a munkában. 

Gazdaság és pénzügyek 

Családi gazdálkodás. Zsebpénz. A pénz szerepe a mindennapokban. 

 

 

Ajánlott témakörök 11. évfolyam 

 

Környezetünk 

Különböző tájtípusok. 

Növények és állatok a környezetünkben. 

Környezetszennyezés. Környezetvédelem a szűkebb környezetünkben. 

Az iskola 

Iskolák a nagyvilágban. 

A munka világa 

Diákmunka, nyári munkavállalás. 

Pályaválasztás, továbbtanulás vagy munkába állás.  Önéletrajz, állásinterjú. 

Életmód 

Kedvenc ételek, sütés-főzés. 

Étkezés iskolai menzán, gyorséttermekben. Tipikus magyar ételek. Nemzetközi konyha. 

Gyógykezelés (orvosnál). Gyakori betegségek, sérülések, baleset. 

Életmód nálunk és a célországokban. 

Szabadidő, művelődés, szórakozás 

Múzeumok éjszakája. 

Kedvenc sport. 

Utazás, turizmus 

Közlekedés.  

Szálláslehetőségek. Az egyéni és a társas utazás előnyei és hátrányai. Városnézés. 



Tudomány és technika 

Fontos találmányok. 

Népszerű tudományok, ismeretterjesztés. 

Gazdaság és pénzügyek 

Bevásárlóközpont v. kis boltok 

Pénzjegykiadó automata használata 

 

 

Ajánlott témakörök 12. évfolyam 

 

Környezetünk 

Különböző tájtípusok. 

Növények és állatok a környezetünkben. 

Környezetszennyezés. Környezetvédelem a szűkebb környezetünkben. 

Az iskola 

Iskolák a nagyvilágban. 

A munka világa 

Diákmunka, nyári munkavállalás. 

Pályaválasztás, továbbtanulás vagy munkába állás.  Önéletrajz, állásinterjú. 

Életmód 

Kedvenc ételek, sütés-főzés. 

Étkezés iskolai menzán, gyorséttermekben. Tipikus magyar ételek. Nemzetközi konyha. 

Gyógykezelés (orvosnál). Gyakori betegségek, sérülések, baleset. 

Életmód nálunk és a célországokban. 

Szabadidő, művelődés, szórakozás 

Múzeumok éjszakája. 

Kedvenc sport. 

Utazás, turizmus 

Közlekedés.  

Szálláslehetőségek. Az egyéni és a társas utazás előnyei és hátrányai. Városnézés. 

Tudomány és technika 

Fontos találmányok. 

Népszerű tudományok, ismeretterjesztés. 

Gazdaság és pénzügyek 

Bevásárlóközpont v. kis boltok 

Pénzjegykiadó automata használata 

  



Nyelvtani szerkezetek:  

 

9. évfolyam 

 

Jelen idők: 

Present Simple 

Present Continuous 

Present Perfect 

Múlt idők 

Past Simple 

Past Continuous 

Jövő idők 

will 

be going to 

Segédigék jelen időben 

can 

must 

have to 

should 

Prepozíciók időhatározókban és helyhatározókban 

Kötőszavak (and, but, because) 

 

 

Íráskészség gyakorlati műfajai: önmagam bemutatása, személyek jellemzése, egyszerű 

történetek elmesélése, baráti levél. 

 

10. évfolyam 

 

Múlt idők: Past Perfect 

Present Perfect Continuous 

Passives (Present Simple, Past Simple, will) 

Kérdőszavak (question words) 

Melléknévfokozás 

Névelők 

Mennyiségek  

Megszámlálható és megszámlálhatatlan főnevek 

some, any, much, many 

Feltételes mód (first and second conditional) 

Segédigék bővítése 

can , could, be able to 

must, have to, should 

Kötőszavak 

although, however, despite 

 

Íráskészség: baráti levél (levélformátummal), e-mail írása, hivatalos levél, összetettebb 

történetek (visszautalással). 

  



 

11. évfolyam 

 

Módbeli segédigék 

don’t have to, mustn’t, need to, don’t need to 

be allowed to 

Függőbeszéd (reported speech) egyszerű jelennel 

Jövő idők: future perfect, future continuous 

Infinitive and gerund (-ing) forms 

feltételes módok (conditional 1-3) 

Kívánság kifejezése: wishes 

Phrasal verbs 

Kötőszavak 

furthermore, instead of, on the contrary, to sum up, all in all 

 

 

Íráskészség: hivatalos levél, esszéírás. 

 

 

12. évfolyam, 13.c 

 

Módbeli segédigék múltban 

should have done, can have done, could have done, must have done, will have done 

Műveltetés (causation) 

Phrasal verbs 

Inversion 

Az összes igeidő 

Mennyiségek 

a few vs. few, a little vs. little , plenty of, several, lots of, a lot of 

 

Íráskészség: önéletrajz (CV), érvelő esszé (argumentative essay), összehasonlító 

(comparative-contrastive) esszé 

 

 

 

 


