
Osztályozó vizsga követelményei angol nyelvből 

 1. idegen nyelv 

 

5. évfolyam 

1. félév 

Témakörök:   

1. Introducing myself 

2. My family and friends 

3. My daily routine 

4. A day at school 

5. Our house 

 

Nyelvtani szerkezetek: 

létezés kifejezése jelen időben: a be létige: it is / they are 

modalitás: can / can’t 

időbeli viszonyok: dátumok 

birtoklás: birtokos melléknevek 

időbeli viszonyok: időpont 

mennyiségi viszonyok: többesszám és rendhagyó többesszám 

birtoklás: have got ,szövegösszetartó eszközök: a, some, any 

 

2. félév 

Témakörök: 

1. My room 

2. Pets 

3. Free time activities 

4. Sports 

5. Our Town 

 

Nyelvtani szerkezetek: 

egyszerű kérdések, kérdőszavak 

szövegösszetartó eszközök, mutató névmások: this, that, these, those 

szokásos cselekvés, történés kifejezése jelen időben: present simple  

cselekvés, történés kifejezése jelen időben: present continuous 

szövegösszetartó eszközök: személyes névmások tárgyesete 

térbeli viszonyok: prepozíciók, helyhatározók 

  



6. évfolyam 

1. félév 

Témakörök:   

1. Some things about me 

2. My family 

3. Daily routine 

4. Holidays and celebrations 

5. House and flat 

6. Our school 

 

Nyelvtani szerkezetek: 

egyszerű jelen idő 

modalitás: can / can’t 

folyamatos jelen idő 

időbeli viszonyok: dátumok 

birtoklás: birtokos melléknevek 

időbeli viszonyok: időpont 

mennyiségi viszonyok: többesszám és rendhagyó többesszám 

melléknevek fokozása 
kérdőszavak, kérdő mondatok 

 

 

2. félév 

 

Témakörök:   

1. Free time and hobbies 

2. Our town or village 

3. My favourite animals 

4. Sports and games 

5. My summer holiday 

6. Eating and meals 

 

Nyelvtani szerkezetek: 

melléknevek fokozása 

kérdőszavak, kérdő mondatok 

határozószavak 

létezés kifejezése múlt időben 

egyszerű múlt idő 

rendhagyó igék 

felszólító mód 



7. évfolyam  

1. félév 

 

Témakörök: 

1. Entertainment (types of TV programmes and films) 

2. Important stages of my life 

3. My family and friends 

4. Our house  

5. Daily routine, Free time and hobbies (talking about your weekend) 

6. My future plans 

7. Ways of transport 

 

Nyelvtani szerkezetek: 

Adjectives and adverbs 

have to 

Present Simple 

Present Continuous 

Past Simple (be, Regular, Irregular verbs) 

Future: will, to be going to 

 

2. félév 

 

Témakörök: 

1. Our country (+Britain, USA) 

2. Environment (natural disasters, rubbish) 

3. Our Town (+London, New York) 

4. My summer holiday (experiences) 

5. Computer studies (telecommunication) 

 

Nyelvtani szerkezetek: 

Past Continuous (affirmative, negative, interrogative) 

Comparing Past Simple and Past Continuous 

Articles 

Present Perfect (ever, never, just) 

  



8.évfolyam 

 

1. félév 

Témakörök: 

 

1. Describing clothes 

2. An iportant event in your life 

3. In a shop 

4. ICT- Computers 

5. Parts of the body 

6. Problems and treatments - At the doctor’s 

7. Introduction and family 

8. Our home town 

9. Education and learning languages 

10. Weather and clothes 

 

Nyelvtani szerkezetek: 

present tense contrast 

past simple 

past continuous 

used to 

too/ enough 

question tags 

Present perfect tense 

Relative pronouns 

should/might 

Relative clauses 

 

 

2. félév 

Témakörök: 

1. Meals and eating out 

2. The environment 

3. Giving advice 

4. House and flat 

5. Holidays and celebrations 

6. ShoppingSport and ames 

7. Transport 

8. Free time and hobbies 

9. Sports and games 

 

Nyelvtani szerkezetek: 

verb+ -ing or infinitive 
adjectives with-ed or –ing 

passive voice 

first conditional 

future time clauses 

phrasal verbs 



9. évfolyam B osztálya számára 

1. félév 

Témakörök:  

1. Our school 

2. Free time and hobbies 

3. Sports and games 

4. Daily routine 

5. Describing people, clothes, feelings, describing photos 

6. Accidents and injuries 

 

Nyelvtani szerkezetek: 

Contrasting Present Simple and Present Continuous 

Articles 

There is/ There are 

Past Simple (affirmative, negative, interrogative) 

Should 

Adjective endings (-ed, -ing) 

How + adjective 

Phrasal verbs 

Past Continuous 

Contrasting Past Simple and Past Continuous 

 

 

2. félév 

Témakörök:  

1. Entertainment (films and TV programmes) 

2. Weather and clothes 

3. Environment (natural disasters) 

4. Our town 

5. Jobs, summer jobs 

 

Nyelvtani szerkezetek: 

Quantity 

Must 

Collocations (verb+noun) 

Comparison (comparative and superlative adjectives) 

too, enough 

Phrasal verbs 

Future: will, to be going to 

First Conditional 

Prefixes, negative adjective prefixes 

  



9. évfolyam C osztálya számára 

1. félév 

Témakörök:  

1. Personal information 

2. Family 

3. Describing people 

4. A personal profile 

5. Describing your best friend 

 

Nyelvtani szerkezetek: 

Létezés kifejezése: a be ige jelen idejű alakjai állító, tagadó és kérdő mondatokban 

Szövegösszetartó eszközök: személyes névmások, birtokos jelzők  

Mennyiségi viszonyok: számok 1-50 (tőszámnevek, sorszámnevek)  

Birtoklás kifejezése: a have got szerkezet használata 

Modalitás és jelenidejűség: ’can/can’t’ segédige  

Szövegösszetartó eszközök: névelők, mutató névmások 

Birtokviszony: birtokos ’s használata  

Jelenidejűség: Present simple igeidő használata, igék E/3 személyű alakjának helyesírása 

Időbeli viszonyok: pontos idő kifejezése 

Modalitás: have to, should/shouldn’t használata jelenidőben 

Mennyiségi viszonyok: számnevek helyesírása, kiolvasása 

 

2. félév 

Témakörök:  

1. Clothes 

2. Describing people’s clothes 

3. Adjectives: opposites (negative prefix un-) 

4. Free-time activities 

5. Making arrangements 

6. Making plans for free-time activities 

7. Food, eating and meals 

Nyelvtani szerkezetek: 

Jelenidejűség: Present Continuous igeidő használata 

Minőségi viszonyok: melléknevek sorrendje 

Jelenidejűség: Present Continuous és Present Simple igeidők összehasonlítása 

Létezés kifejezése: there is / there are 

Mennyiségi viszonyok: a / some / any, much / many, a lot of, little, few névmások és 

mennyiségjelzők használata 

megszámlálhatóság fogalma 

Melléknevek: ellentétek képzése 

 

  



10. évfolyam A és B osztályai számára 

1. félév 

Témakörök:   

1. My family and friends 

2. Holidays and Celebrations 

3. Daily routine 

4. Free time activities 

5. Sports 

6. Meals and eating 

7. Our house 

8. Housework 

 

Nyelvtani szerkezetek: 

Jelenidejűség: present simple and present continuous tense 

There is / are 

Múltidejűség: simple past and past continuous tense 

ed/ing végű melléknevek 

Módbeli segédigék, modalitás  

szóképzés, negatív előtag 

megszámlálhatóság: much/ many/ a few/ a little/ How much/ How many? 

too enough 

will/ going to: jövőidejűség kifejezése 

First conditional 

szóképzés: jelentésváltoztató előtagok (under, sub, over stb…) 

 

2. félév 

Témakörök: 

1. My family and friends 

2. Holidays and Celebrations 

3. Daily routine 

4. Free time activities 

5. Sports 

6. Meals and eating 

7. Our house 

8. Housework 

9. Our school 

10. Learning languages 

11. Our town 

12. Shopping 

13. Telecommunication 

14. Travelling 

15. Traffic in town 

16. Weather, climate and clothes 

 

Nyelvtani szerkezetek: 

Jelenidejűség: present simple and present continuous tense 

There is / are 



Múltidejűség: simple past and past continuous tense 

ed/ing végű melléknevek 

Módbeli segédigék, modalitás  

szóképzés, negatív előtag 

megszámlálhatóság: much/ many/ a few/ a little/ How much/ How many? 

too enough 

will/ going to: jövőidejűség kifejezése 

First conditional 

szóképzés: jelentésváltoztató előtagok (under, sub, over stb…), főnév-főnév, melléknév- 

főnév 

Present perfect 

second conditional  

Logikai viszonyok nyelvi kifejezései (but, because, so, that’s why, however, although…) 

  



10. évfolyam C osztálya számára 

1. félév 

Témakörök: 

1. My family and friends 

2. Holidays and Celebrations 

3. Daily routine 

4. Free time activities 

5. Sports 

6. Meals and eating 

7. Our house 

8. Housework 

 

Nyelvtani szerkezetek: 

Jelenidejűség: present simple and present continuous tense 

There is / are 

Múltidejűség: simple past and past continuous tense 

ed/ing végű melléknevek 

Módbeli segédigék, modalitás (must, can, can’t, need, needn’t, should, shouldn’t, have to, 

may…) 

 

2. félév 

Témakörök: 

1. My family and friends 

2. Holidays and Celebrations 

3. Daily routine 

4. Free time activities 

5. Sports 

6. Meals and eating 

7. Our house 

8. Housework 

9. Our school 

10. Learning languages 

11. Our town 

12. Shopping 

13. Telecommunication 

14. Travelling 

15. Traffic in town 

16. Weather, climate and clothes 

 

Nyelvtani szerkezetek: 

Jelenidejűség: present simple and present continuous tense 

There is / are 

Múltidejűség: simple past and past continuous tense 
ed/ing végű melléknevek 

Módbeli segédigék, modalitás (must, can, can’t, need, needn’t, should, shouldn’t, have to, 

may…) 

szóképzés, negatív előtag 

megszámlálhatóság: much/ many/ a few/ a little/ How much/ How many? 



too enough 

will/ going to: jövőidejűség kifejezése 

First conditional 

szóképzés: jelentésváltoztató előtagok (under, sub, over stb…) 

 

  



11. évfolyam A osztály 

1. félév 

Témakörök: 

1. People and relationships 

2.  Houses and homes 

3. School and education system 

4. Jobs, kinds of jobs and work 

5. Family and social life 

 

Nyelvtani szerkezetek:  

imperative, present simple vs.present continuous, frequency adverbs, stative verbs 

articles, plural nouns, prepositions of time/place/movement/manner, there is/there are, word 

order 

personal pronouns, possessive adjectives, possessive pronouns, possessive case, reflexive 

pronouns 

modal verbs 

past simple, past continuous, time clauses, used to 

 

2. félév 

 

Témakörök: 

1. Types of food and drink, preparing food 

2. Shopping and services 

3. Travelling and tourism 

4. Films, books, TV programmes, Theatre 

5. Sport and sports events 

 

Nyelvtani szerkezet: 

countable and uncountable nouns 

some/any/no and their compounds 

comparatives 

future will 

Future going to 

present perfect simple, present simple vs past simple 

since/for/how long 

relative clauses 

question words 

question tags 

indirect questions 

 

  



11. évfolyam B osztálya számára 

1. félév 

Témakörök:  

1. Family and relationships 

2. Family celebrations 

3. People and society 

4. Feelings and emotions 

5. Homes and houses 

6. Housework 

7. School and education system 

8. Language learning 

 

Nyelvtani szerkezetek: 

future tenses, prepositions 

articles, question tags, linking words 

perfect tenses, indefinite pronouns 

talking about the past 

 

2. félév 

Témakörök: 

1. Work, jobs 

2. Looking for a job 

3. Shopping and payment 

4. Saving and banking, money matters 

5. Daily routine 

6. Illnesses and injuries 

7. Travel and tourism 

 

Nyelvtani szerkezetek:  

verb tenses, expressing quantity 

passive, have something done 

reported speech 

reflexive pronouns 

conditionals 

  



11. évfolyam C osztálya számára 

1. félév 

Témakörök:  

1. Landscapes and outdoor activities 

2. Films and TV programmes 

3. Weather 

4. Jobs 

 

Nyelvtani szerkezetek:  

Past Continuous tense – contrast ast simple and past continuous 

Expressing Quantity (some, any, a lot of, a few, a little…) 

Must, mustn’t, have to, need 

Comparison 

Expressing future tenses using will and going to 

First conditional 

 

2. félév 

Témakörök: 

1. Holidays 

2. Money matters – shopping 

3. Crimes and criminals 

4. Gadgets 

 

Nyelvtani szerkezetek:  

Present Perfect Simple contrast with Past simple 

Compound nouns 

Second conditional 

Past Perfect Simple 

Verb+ infinitive or –ing form 

Reported speech 

The passive  

  



12. évfolyam  A,B,C osztályai számára 

1. félév 

Témakörök: 

1. Important stages of the student’s life 

2. Learning languages 

3. Shopping in a clothes shop 

4. At the post office 

5. Sports and games 

6. Summer jobs for students 

7. Daily routine  

8. My best friend 

9. City or country life 

10. Eating habits 

 

Nyelvtani szerkezetek: 

Tenses( present, past and future) 

Frequency adverbs 

Stative verbs 

Articles 

Nouns-singular-plurals, countable-uncountable 

Prepositions of time, place, manner, movement 

Pronouns- personal, possessive, reflexive, reciprocal 

 

2. félév 

 

Témakörök: 

1. Films, books, tv programmes, theatre 

2. Health and illnesses, symptoms 

3. Computer, technological devices 

4. The weather, nature, environment, natural disasters 

5. Money matters 

6. A trip abroad  

7. Ways of transport 

8. Domestic chores 

9. Your home 

10. Your future career 

Nyelvtani szerkezetek: 

 

Modals- must, have to, should, ought to, can, could, will, would, had better, would rather, 

may, be able to 

Time clauses 

Used to 

Comparatives, superlatives 

 


