
OSZTÁLYOZÓ VIZSGA (Angol nyelv) 
Az előrehozott érettségi vizsga feltétele, hogy valamennyi évfolyamon 
osztályozóvizsgával rendelkezzenek azok, akik döntésük alapján korábban kívánnak 
érettségi vizsgát tenni angol nyelvből. 
A 11. és 12. évfolyam tananyagából ÍRÁSBELI és SZÓBELI vizsgát szervezünk. 
Mind az írásbeli, mind a szóbeli vizsga  
EGYSÉGES 
. 
Mindazok, akik vizsgát tesznek,  
EGY IDŐPONTBAN 
írják az írásbeli részt, majd egy másik időpontban kerül sor a szóbeli vizsgára egy 2 
fős bizottság előtt. 
Jelentkezés: 2014. január 15-ig a szaktanároknál! 
 
Írásbeli vizsga: 
11. évfolyam: 
A vizsga időpontja: 2014.január 22. 
 
Tenses 
 
Conditionals 
 
Reported (Indirect) Speech 
 
Passive Voice 
 
Prepositions 
 
Gerund and Infinitive 
 
Causative 
 
Modal verbs 
 
12. évfolyam: 
A vizsga  időpontja: 2014.január 23. 
A feladattípusok a tanulók  nyelvi készségeit mérik a következő 
egységeken belül: 
 
Reading Comprehension 
 
Grammar and Vocabulary 
 
Listening Comprehension 
 
 
 
 
 



Szóbeli vizsga: 
 
11. évfolyam: 
 
A  kérdésekre adott 1-2 perces válaszok után a 
témakörök kifejtésére kerül sor 5-7 percben. 
 
Kérdések témakörei: 
1. 
Housework in your family 
2. 
Friends 
3. 
Public Transport in your town 
4. 
Teenage fashion nowadays 
5. 
Free time activities and hobbies 
6. 
School subjects 
7. 
Pets 
8. 
Weather 
9. 
Your family 
10. 
Shopping habits 
11. 
Eating out 
12. 
Your home (houses and furniture) 
13. 
Daily Routine 
14. 
Newspapers and magazines 
15. 
A memorable sport event 
 
Témakörök: 
1. 
Does sport play an important role in your life? 
2. 
City life vs. life in the country 
3. 
How to lead a healthy way of life? 
4. 
Speak about your favourite film/book 
5. 
The Hungarian school system 



6. 
Eating habits in your family 
7. 
Your favourite food and its recipe 
8. 
What family occassions do you celebrate? (Festivals in Hungary and  
in Great Britain) 
9. 
Describe your busiest (or favourite) weekday 
10. 
What would you show a foreigner in Miskolc? 
 
12.évfolyam: 
A szóbeli vizsga ezen az évfolyamon is két egységből épül fel: 
-  a feltett kérdésekre adott 5-6  mondatos  (kérdésenként 1-2 perces) válaszokból, 
-  valamint egy témakör részletes  kifejtéséből, amely 5-6 percet vesz igénybe. 
A  kérdések témakörei: 
1. 
The importance of sport in your life 
2. 
A family celebration 
3. 
Mobile phones 
4. 
Your school 
5. 
Your plans for the future 
6. 
Miskolc 
7. 
Fast food restaurants 
8. 
Addictions 
9. 
Typical English and Hungarian dishes 
10. 
Most women are shopaholic 
11. 
Life today and int he past (comparison) 
12. 
Useful gadgets 
13. 
Tv channels and TV programmes 
14. 
Public safety 
15. 
Traffic problems 
 



Témakörök: 
1. 
Different places for entertainment 
2. 
The most popular holiday destinations nowadays; (a holiday  
abroad) 
3. 
Computers in everyday life 
4. 
Is it too late to save the world? (Problems of the planet) 
5. 
Various means of transport 
6. 
Language learning 
7. 
What makes people happy at work? 
8. 
Do you agree that we live in a consumer society? The importance  
of money in our life 
9. 
Top inventions of the 20th an 21st centuries 
10. 
Some of the sights in London 
 

Jó felkészülést kívánunk! 
 


