
 

Osztályozó vizsga követelményei angol nyelvből 

2. idegen nyelv 

9. évfolyam 

1. félév 

Témakörök: 

1. Introduction 

2. Family and friends 

3. School days 

4. Daily routine 

5. Free time activities 

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. Styles and clothes 

2. Buying clothes 

3. Food 

4. Eating habits 

 

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 

 

 



10. évfolyam 

1. félév 

Témakörök: 

1. Food  

2. Eating habits 

3. Town and country 

4. Places and buildings 

5. Transportation 

 

Nyelvtani szerkezetek: 

There is/ there are; some, any 

How much / how many, much / many / a lot of, a few / a little  

Comparatives 

Superlatives 

 

 

2. félév 

Témakörök: 

 

1. Wild animals 

2. Real animals vs myths 

3. Weather 

4. Computers and electronic gadgets 

 

 

Nyelvtani szerkezetek: 

 

Present Contunuous 

Past Simple affirmative (regular) 

Past Simple be and can 

Past Simple affirmative (irregular) 

Past Simple negative and interrogative 

 

 

 

 

 

 

 

 



11. évfolyam 

1. félév 

Témakörök: 

1. Describing people 

2. How people feel 

3. Sports and hobbies 

4. School subjects 

5. Landscapes 

 

Nyelvtani szerkezetek: 

present tense contrast 

past simple 

past continuous 

prepositions of movement and position 

modifying adverbs 

stative verbs 

articles 

 

 

2. félév 

Témakörök: 

 

1. Films and TV programmes 

2. Aspects of a film 

3. Weather and natural disasters 

 

Nyelvtani szerkezetek: 

some and any 

a few/a little/a lot of/ much/many/How much/How many 

comparative and superlative adjectives 

verbs and adjectives 

generalisation 

must/mustn’t/needn’t/don’t have to 

 

 

 

 

 

 

 



12. évfolyam 

1. félév 

Témakörök: 

1. Family life 

2. Sports 

3. School and learning languages 

4. Eating and meals 

5. Daily routine 

6. House and housework 

7. Travelling 

8. My town 

 

Nyelvtani szerkezetek: 

Present perfect tense 

Present perfect or Past simple 

Comparative adjectives and adverbs, as….as 

Superlatives 

too, not enough 

 

2. Félév 

Témakörök: 

1. Shopping 

2. Health and illness 

3. Weather 

4. Computers and mobile phones 

5. clothing  

 

Nyelvtani szerkezetek: 

Future simple tense( decisions, premises, offers) 

Uses of infinitive and gerund 

have to, don’t have to, must, mustn’t 

should, shouldn’t  

First conditional 

 

 

 

 


