
Osztályozóvizsga-tematika 

10. évfolyam 

Angol nyelv 

 

1. félév 

   

Kommunikációs szándékok 

Témakörök, szókincs 

Fogalomkörök és azok nyelvi 

kifejezései, kiejtés 

Tárgyak leírása – a ház és szoba 

berendezése, bútorok 

Események elmesélése – személyek, 

tárgyak helyének megjelölése 

A lakókörnyezet bemutatása, a 

szomszédok leírása 

Egy város leírása, bemutatása: London 

Gyakorlati angol: az utcán 

Útbaigazítás 

Íráskészség: képeslap írása 

 

 

Szövegösszetartó eszközök:  

There is/are. 

There was/were. 

Térbeli viszonyok: elöljárószók (in, on, 

between, under, etc.) 

Kiejtés: néma betűk 

Cselekvés, történés, létezés kifejezése: a 

folyamatos jelen idő 

Kiejtés: az ing végű igealakok 

A két jelen idő összehasonlítása 

 

Szókincs: főzéssel, étkezéssel kapcsolatos 

szavak 

Főzési szokások, receptek 

Szókincs: italok neve, vízzel kapcsolatos 

szavak 

Vízivási szokások - kérdőív 

Utazás, nyaralás – tervezés, tervek 

elmesélése 

A jövő eseményeinek megjóslása 

Szókincs: jövőbeli eseményekkel 

kapcsolatos szavak 

Gyakorlati angol: az étteremben, étlap 

olvasása, rendelés 

Íráskészség: írásbeli utasítások 

 

 

Szövegösszetartó eszközök: a, an, some, 

any 

Mennyiségi viszonyok: 

megszámlálhatatlan és megszámlálható 

főnevek 

How much?, How many? 

Mennyiségjelző szavak 

Kiejtés: ea, w, v, b 

Cselekvés, történés, létezés kifejezése: 

jövő idő (going to) 

Kiejtés: u, oo, ue, ou 

Műveltségi vetélkedő – melléknevek 

Személyek leírása – emberi tulajdonságok 

Szókincs: időjárás, különböző földrajzi 

helyek jellemző éghajlata 

Veszélyes sportok, veszélyes helyzetek 

Szokások – más országok illetve saját 

országunk leírása, bemutatása 

Gyakorlati angol: kijelentkezés, 

hazautazás 

Íráskészség: szállodai szobafoglalás 

 

 

Minőségi viszonyok: a melléknevek 

középfoka 

Kiejtés: ə 

Melléknevek felsőfoka 

Kiejtés: mássalhangzó torlódás 

Modalitás: would like to / like 

Minőségi viszonyok: határozószók 

Szóképzés: -ly 

Kiejtés: melléknevek és határozószavak  

 
  



Események leírása – múltbeli 

tapasztalatok, utazási élmények 

Információ kérése – mások múltbeli 

tapasztalataira kérdezés 

Szabadidő, szórakozás: moziba járás, 

könyvolvasás 

A tankönyv szóanyagának és szituációs 

helyzeteinek átismétlése 

 

 

Cselekvés, történés, létezés kifejezése: 

present perfect, been to 

Kiejtés: mondathangsúly 

Az egyszerű múlt és a present perfect 

összehasonlítása 

Az igék harmadik alakja (past participle) 

– szabályos és rendhagyó igék 

A tankönyv nyelvtani anyagának 

átismétlése 

 

 
 
Év vége 

 
Kommunikációs szándékok 

Témakörök, szókincs 

  Fogalomkörök és azok nyelvi 

kifejezései, kiejtés 

Tárgyak leírása – a ház és szoba 

berendezése, bútorok 

Események elmesélése – személyek, 

tárgyak helyének megjelölése 

A lakókörnyezet bemutatása, a 

szomszédok leírása 

Egy város leírása, bemutatása: London 

Gyakorlati angol: az utcán 

Útbaigazítás 

Íráskészség: képeslap írása 

 

 

Szövegösszetartó eszközök:  

There is/are. 

There was/were. 

Térbeli viszonyok: elöljárószók (in, on, 

between, under, etc.) 

Kiejtés: néma betűk 

Cselekvés, történés, létezés kifejezése: a 

folyamatos jelen idő 

Kiejtés: az ing végű igealakok 

A két jelen idő összehasonlítása 

 

Szókincs: főzéssel, étkezéssel kapcsolatos 

szavak 

Főzési szokások, receptek 

Szókincs: italok neve, vízzel kapcsolatos 

szavak 

Vízivási szokások - kérdőív 

Utazás, nyaralás – tervezés, tervek 

elmesélése 

A jövő eseményeinek megjóslása 

Szókincs: jövőbeli eseményekkel 

kapcsolatos szavak 

Gyakorlati angol: az étteremben, étlap 

olvasása, rendelés 

Íráskészség: írásbeli utasítások 

 

 

Szövegösszetartó eszközök: a, an, some, 

any 

Mennyiségi viszonyok: 

megszámlálhatatlan és megszámlálható 

főnevek 

How much?, How many? 

Mennyiségjelző szavak 

Kiejtés: ea, w, v, b 

Cselekvés, történés, létezés kifejezése: 

jövő idő (going to) 

Kiejtés: u, oo, ue, ou 

Műveltségi vetélkedő – melléknevek 

Személyek leírása – emberi tulajdonságok 

Szókincs: időjárás, különböző földrajzi 

helyek jellemző éghajlata 

Veszélyes sportok, veszélyes helyzetek 

Szokások – más országok illetve saját 

 

Minőségi viszonyok: a melléknevek 

középfoka 

Kiejtés: ə 

Melléknevek felsőfoka 

Kiejtés: mássalhangzó torlódás 



országunk leírása, bemutatása 

Gyakorlati angol: kijelentkezés, 

hazautazás 

Íráskészség: szállodai szobafoglalás 

 

Modalitás: would like to / like 

Minőségi viszonyok: határozószók 

Szóképzés: -ly 

Kiejtés: melléknevek és határozószavak  

 

 

Események leírása – múltbeli 

tapasztalatok, utazási élmények 

Információ kérése – mások múltbeli 

tapasztalataira kérdezés 

Szabadidő, szórakozás: moziba járás, 

könyvolvasás 

A tankönyv szóanyagának és szituációs 

helyzeteinek átismétlése 

 

 

Cselekvés, történés, létezés kifejezése: 

present perfect, been to 

Kiejtés: mondathangsúly 

Az egyszerű múlt és a present perfect 

összehasonlítása 

Az igék harmadik alakja (past participle) 

– szabályos és rendhagyó igék 

A tankönyv nyelvtani anyagának 

átismétlése 

 

 

Személyes információ kérése, adása 

(ismétlés)  

Osztályteremi utasítások 

Család – családtagok, személyes 

viszonyok  

Személyek bemutatása, leírása, 

melléknevek  

Testrészek 

Képek, festmények leírása  

A dolgok helyének megnevezése 

Szókincs, szótanulás – szótárhasználat, 

definíciók  

Gyakorlati angol: a repülőgépen – 

megérkezés, útlevél ellenőrzés 

Íráskészség: bemutatkozó email írása  

 

 

Kérdések szórendje 

Számnevek ismétlése 

Kiejtés: a magánhangzók 

Cselekvés, történés, létezés kifejezése: 

egyszerű jelen idő  

Kiejtés: a szóvégi –s  

Cselekvés, történés, létezés kifejezése: 

folyamatos jelen idő  

Szövegösszetartó eszközök: 

helyhatározók 

Jelzői mellékmondatok (a person 

who…, a thing which) 

Kiejtés a szótárakban 

 

Utazás, nyaralás – a múlt eseményei 

(olvasás, beszéd) 

Információ kérése, adása 

Képleírás – mi hol van, ki mit csinál? 

Események helyének, idejének megadása 

Szórakozás: a pop zene 50 éve 

Zenei kvíz 

Dal: Imagine (olvasás) 

Történet olvasása, írása 

Szókincs: szókapcsolatok 

Gyakorlati angol: a szállodában – kérések, 

kötetlen beszélgetés 

Íráskészség: milyen történetet rejt a kép? 

 

 

Cselekvés, történés kifejezése: egyszerű 

múlt idő (szabályos és rendhagyó igék) 

Kiejtés: szóvégi -ed 

Cselekvés, történés kifejezése: 

folyamatos múlt idő  

Szövegösszetartó eszközök: hely és 

időhatározó elöljárószavak 

Kiejtés: ə 

Kérdésszerkesztés 

Kiejtés: /w/ és /h/ 

Logikai viszonyok: so, because, but, 

although 

Kiejtés: az a betű 

Utazás: reptéri történetek 

Jövőbeli tervek, előre eltervezett 

programok 

Cselekvés, történés, létezés kifejezése: 

jövőidejűség 

– going to, present continuous 



 

 

 
Haladó csoport részére a fentieken túl: 

 

 

Öltözködés, divat: a Zara üzletek 

Szókincs: ruhadarabok 

Múltbeli élmények kifejezése, tapasztalatok 

Család: konfliktus szülők és tinédzserek 

között 

Szókincs: mindennapi tevé-kenységek (igei 

szókapcsolatok) 

Életmód: élet a felgyorsult világban 

A világ legbarátságosabb városa 

Gyakorlati angol: az utcán – útbaigazítás 

kérése, adása 

Íráskészség: a lakóhely leírása 

 

 

Cselekvés, történés kifejezése: present 

perfect (ever, never) 

A present perfect összevetése az 

egyszerű múlt idővel  

Kiejtés: magánhangzók 

Present perfect: just, already, yet 

Kiejtés: /h/, /j/, /dƷ/ 

Minőségi viszonyok: összehasonlítás 

(as…as, less …than) 

Kiejtés: mondathangsúly 

Minőségi viszonyok: melléknevek 

felsőfoka (ever + present perfect) 

 

 

Szabadidő, szórakozás: hogyan 

viselkedjünk egy bulin/társas 

összejövetelen? 

Szókincs: ige+ to + főnévi igenév 

Életmód: mikor érezzük jól magunkat? 

Szókincs: ige + -ing 

Szabályok, kötelességek 

Nyelvtanulási tapasztalatok (olvasmány) 

Sportolás, mozgás 

Szókincs: sport 

Szövegösszetartó eszközök: a főnévi 

igenév a mondatban 

Kiejtés: szóhangsúly 

Szövegösszetartó eszközök: az –ing 

alak használata  

Kiejtés: -ing 

Modalitás: have to, must, don’t have to, 

mustn’t 

Módosítószavak: a bit, really, etc. 

Kiejtés: mondathangsúly 

Szövegösszetartó eszközök: mozgást 

jelentő elöljárószavak 

Életünk legizgalmasabb sporteseménye 

Gyakorlati angol: vásárlás - ruhaboltban, 

panasztevés 

Íráskészség: hivatalos email írása 

 

 

 

 

 

Szókincs: phrasal verbs (look) 

A pesszimista kifejezés-gyűjteménye: 

jóslás (pozitív és negatív elvárások) 

Ígéretek, felajánlások, döntések kifejezése 

Szókincs: igék + back 

Életmód: az álmok világa 

Szókincs: igék + elöljárószavak 

Gyakorlati angol: étteremben – 

ételrendelés, panasz kifejezése 

Íráskészség: közvetlen hangú levél írása 

 

Kiejtés: mondathangsúly 

Cselekvés, történés, létezés kifejezése: 

jövőidejűség – will, won’t  

Kiejtés: összevont alakok (’ll), //, /əu/ 

Modalitás: will, won’t  

Kiejtés: kétszótagú szavak 

Igeidők ismétlése 

Kiejtése: mondathangsúly 


