Osztályozó vizsga angol nyelvből
Az előrehozott érettségi vizsga feltétele, hogy osztályozó vizsgával rendelkezzenek azok, akik
korábban kívánnak érettségi vizsgát tenni angol nyelvből.
A 11. és 12. évfolyam tananyagából ÍRÁSBELI és SZÓBELI vizsgát szervezünk.
Jelentkezés: 2022. augusztus 15-ig a szaktanároknál!
Írásbeli vizsga:
12. évfolyam :
Az írásbeli vizsga időpontja: 2022. aug. 29. 10.00
Olvasott szövegértés, Nyelvhelyesség és szóhasználat (szóképzés és gap fill)
Hallott szövegértés
Szóbeli vizsga:
A szóbeli vizsga (10-12 perc) tartalmaz egy rövid beszélgetést valamelyik témából és egy téma
kifejtését képek alapján.
Osztályozó vizsga témakörei
Szóbeli

12. évfolyam:
1. Family life, family types in Hungary, the student’s own family
2. Housework, tasks, equipment
3. Appearance and describing a person’s inner qualities
4. Friendship, online friendship
5. Holidays and celebrations, national holidays 15 March, 20 August, 23 October), family holidays
(birthdays, namedays), religious holidays (Christmas, Easter)
6. Fashion, getting dressed, dress code, uniform
7. Shopping, small shops vs supermarkets or markets, online shopping
8. Housing, town or city vs countryside, house vs flat
9. Pets and domestic animals, towns – pets, countryside – role of domestic animals
10. Environment - pollution
11. Weather and seasons
12. School types in Hungary, subjects, students and teachers
13. Jobs, labour market, finding a job
14. Hobbies and free time activities e.g. gardening, knitting, board games
11. évfolyam :
Az írásbeli vizsga időpontja: 2022. aug. 29. 9.00
Nyelvtani feladatok:
Igeidők

Elöljárószók
Szenvedő szerkezet
Módbeli segédigék
Feltételes mód
Függő beszéd
Gerund, infinitive
11. évfolyam szóbeli témakörei :
1. Daily routine, weekdays, weekends, holidays
2. Health and illnesses, typical illnesses, healthy lifestyle
3. Eating habits, school canteen, restaurants, family meals
4. Entertainment – cinema, theatre, festivals, television
5. Computer, Internet, mobile phones
6. Public transport, vehicles, environmental issues
7. Travelling, holidays, Hungary vs abroad, preparations before travel, individual travel vs package
tours
8. Popular science, scientific discoveries, cutting edge technologies (medicine, space research, genetic
engineering, IT)
9. Technology – latest inventions at home, electric devices for entertainment
10. Money – family finances, daily spendings
11. Services – bank accounts, savings, ATMs
12. Environment – recycling, how green are you?
13. Sport, popular sports, mass sports, individual sports, professionalism

Amennyiben kérdések merülnek fel, lehetőség van konzultációra teamsen vagy személyesen is:
JÓ FELKÉSZÜLÉST KÍVÁNUNK!
Kissné Dr. Kovács Krisztina, Ladányiné V Karolina

