
Osztályozóvizsga-tematika 

11. évfolyam 

Angol nyelv 

 

1. félév 

Kommunikációs szándékok 

Témakörök, szókincs 

Fogalomkörök és azok nyelvi kifejezései, 

kiejtés 

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 

Életünk legizgalmasabb sporteseménye 

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 

 

Gyakorlati angol: vásárlás - ruhaboltban, 

panasztevés 

Íráskészség: hivatalos email írása 

 

 

 

 

Mi történik, ha …? 

Murphy törvénye (olvasmány) 

Szókincs: könnyen összetéveszthető igék 

Mi történne, ha…?  

Szókincs: állatok 

Döntések (kérdőív) 

A lehetőség kifejezése 

Szókincs: szóképzés (főnevek) 

Mi tegyek? – probléma megfogalmazása, 

arra reagálás: tanácsadás 

Szókincs: kifejezések a get igével 

Feltételes mondatok 1. típusa (if + present, 

will…) 

Kiejtés: hosszú és rövid magánhangzók 

Feltételes mondatok 2. típusa (if + past, 

would…) 

Kiejtés: hangsúly és ritmus 

Modalitás: may, might 

Kiejtés: mondathangsúly; az -ion végű 

szavak 

Modalitás: should, shouldn’t 

Kiejtés: /u/; mondathangsúly 



Gyakorlati angol: a gyógyszertárban – 

segítségkérés, gyógyszer vásárlása 

Íráskészség: baráti email írása 

 

 

 

 

Év vége 

 
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 

Életünk legizgalmasabb sporteseménye 

 

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 

Gyakorlati angol: vásárlás - ruhaboltban, 

panasztevés 

Íráskészség: hivatalos email írása 

 

 

 

 

Mi történik, ha …? 

Murphy törvénye (olvasmány) 

Szókincs: könnyen összetéveszthető igék 

Mi történne, ha…?  

Szókincs: állatok 

Döntések (kérdőív) 

A lehetőség kifejezése 

Szókincs: szóképzés (főnevek) 

Mi tegyek? – probléma megfogalmazása, 

arra reagálás: tanácsadás 

Szókincs: kifejezések a get igével 

 

Feltételes mondatok 1. típusa (if + present, 

will…) 

Kiejtés: hosszú és rövid magánhangzók 

Feltételes mondatok 2. típusa (if + past, 

would…) 

Kiejtés: hangsúly és ritmus 

Modalitás: may, might 

Kiejtés: mondathangsúly; az -ion végű 

szavak 

Modalitás: should, shouldn’t 

Kiejtés: /u/; mondathangsúly 



Gyakorlati angol: a gyógyszertárban – 

segítségkérés, gyógyszer vásárlása 

Íráskészség: baráti email írása 

 

 

 
Félelmek, fóbiák – tapasztalatok 

megosztása másokkal 

Szókincs: félelemmel kapcsolatos szavak 

Életrajzok (híres rendezők) 

Szókincs: életrajzi adatok 

Gyermekkori élmények – egy híres rock 

sztár gyermekkora 

Szókincs: tantárgyak 

Találmányok, és azok bemutatása 

Gyakorlati angol: hajóutazás – jegyvásárlás 

Íráskészség: egy épület leírása 

 

Present perfect + for és since 

Kiejtés: /ı/, /aı/; mondathangsúly 

Igeidők összehasonlítása: present perfect, 

egyszerű múlt 

Kiejtés: szóhangsúly 

A used to használata 

Kiejtés: mondathangsúly 

Szenvedő szerkezet jelen és múlt időben 

Kiejtés: -ed; mondathangsúly 

Életmód: a hétvége 

Ki hogyan tölti a hétvégét? 

Szókincs: az –ed és –ing végű melléknevek 

Egészség, életmód (olvasmány) 

Ki mennyire egészséges? 

A test életkora (kérdőív) 

Életmód: reggeli ébredés, felkelés 

Szókincs: több szóból álló igék 

Egy ikerpár története – hasonlóság, 

különbözőség  

Gyakorlati angol: telefonbeszélgetés 

Íráskészség: vélemény-nyilvánítás, érvelés 

írásban 

Névmások: something, anything, nothing, 

etc. 

Kiejtés: /e/, /əu/, /٨/ 

Mennyiségi viszonyok: mennyiséget 

kifejező határozószavak 

Kiejtés: /٨/, /u:/, / aı/, /e/ 

Szórend: több szóból álló igék (phrasal 

verbs) 

Kiejtés: /g/, /dƷ/ 

So, neither + segédigék 

Kiejtés: hangok; mondathangsúly 

Micsoda hét! – történetmesélés 

Szókincs: határozószavak 

Dal (Then he kissed me) – mások szavainak 

elmesélése 

 

 

 

Cselekvés, történés, létezés kifejezése: past 

perfect 

Kiejtés: magánhangzók, mondathangsúly 

Függő beszéd múlt időben  

A say, ask, tell igék használata 

Kiejtés: rímelő szavak 

 

 

 


