A 10. évfolyam 1. féléves osztályozóvizsga anyaga az ENGLISH FILE 3rd
EDITION Elementary tankönyv alapján
Témakörök/
Kommunikációs szándékok

Fogalomkörök és azok nyelvi
kifejezései

Idegen nyelvi kompetenciák

Első félév
Files 9 A, B, C
szókincs: ételek,
mennyiségek,
mértékegységek
„fehér arany”: só, cukor
vetélkedők
összehasonlítás

mennyiségi viszonyok:
megszámlálható és
megszámlálhatatlan főnevek
a/an, the, some, any
kérdések:
howmuch, howmany
minőségi viszonyok:
melléknévfokozás: a melléknevek
középfoka
számnevek

beszéd- és íráskészség: étkezési
napló, ételreceptek
beszédkészség: étkezési
szokások kérdőív alapján
étlap, árak
beszédkészség:
vacsorameghívás,
étel és ital rendelése egy
étteremben,
jókívánságok

Files 10 A, B, C
a legveszélyesebb útvonal
épületek és helyek
összehasonlítás
nyaralás, utazás
kártyajóslás

minőségi viszonyok:
melléknévfokozás: a melléknevek
felső foka
jövőidejűség: goingto jövő idő
(tervezés és jóslás): kijelentés,
kérdés, tagadás
időbeli viszonyok:
jövő idejű időhatározók
rögzült igekapcsolatok
minőségi viszonyok: mód- és
fokhatározók
szóképzés: melléknévből
határozószó
kiejtés: szóhangsúly változása
rögzült igei vonzatok:
to + Infinitive
szókincs: az internet
szövegösszetartó elemek:
névelők: a/an, the, -múltidejűség: PresentPerfect
használata
kijelentés, kérdés, tagadás
szabályos és rendhagyó igék 3.
alakja, helyes kiejtése
PresentPerfect és SimplePast
igeidők használatának
összehasonlítása
kérdésfeltevés

beszéd- és íráskészség: turisztikai
célpont bemutatása, hirdetés
beszédkészség: utazás
megtervezése, javaslatok
íráskészség: hivatalos email:
szobafoglalás

Files 11 A, B, C
első benyomások
gyakori határozószavak
életcélok, szándékok
férfiak, nők és az internet

Files 12 A, B, C
könyvek és filmek
eddigi élettapasztalatok
visszatekintés
szavak szemantikai
csoportosítása

beszédkészség: saját ország /
lakóhely és egy úticél bemutatása
íráskészség: utazási
blogbejegyzés írása
beszédkészség: taxirendelés,
vonaljegyvásárlás

beszédkészség: filmek (pl. látta-e
már? stb.)
beszédkészség: találgatás és
interjú korábbi élettapasztalatokról

A 10. évfolyam 2. féléves osztályozóvizsga anyaga az ENGLISH FILE 3rd
EDITION Pre-intermediate tankönyv alapján
Témakörök/
Kommunikációs
szándékok

Fogalomkörök és azok nyelvi
kifejezései

Idegen nyelvi kompetenciák

Második félév
Files 1 A, B, C
személyes bemutatkozás
személyes választások
egy híres festmény
1. SZEMÉLYES
VONATKOZÁSOK,
CSALÁD
7. SZABADIDŐ,
MŰVELŐDÉS,
SZÓRAKOZÁS

kérdő szórend
tér- és időbeli viszonyok:
prepozíciók
jelenidejűség: PresentSimpleés
PresentContinuousösszehasonlítása

problémák a szállodában

Files 2 A, B, C
nyaralás
híres fotók története
történet: egy sötét októberi
este
8. UTAZÁS, TURIZMUS
7. SZABADIDŐ,
MŰVELŐDÉS,
SZÓRAKOZÁS
2. EMBER ÉS
TÁRSADALOM
Files 3 A, B, C
tervek és álmok
a repülőtéren
személyes találkozások
rövid és hosszú távú tervek
megfogalmazása
szavak körülírása,
definiálása
1. SZEMÉLYES
VONATKOZÁSOK,
CSALÁD
8. UTAZÁS, TURIZMUS
9. TUDOMÁNY ÉS
TECHNIKA
problémák az étteremben
Files 4 A, B, C
szülők és tizenévesek
háztartási feladatok
divat és vásárlás
hétvégi időtöltés
1. SZEMÉLYES
VONATKOZÁSOK,
CSALÁD
2. EMBER ÉS
TÁRSADALOM
10. GAZDASÁG

múltidejűség: SimplePast és
PastCountinuous használata
szabályos és rendhagyó igék
múltideje
időbeli viszonyok: prepozíciók
szövegösszefüggés elemei:
események időbeli sorrendje,
időhatározók
rögzült szókapcsolatok: hétköznapi
cselekvések

reagálás egyszerű kérdésekre:
otthon, család, munkahely /
iskola, szabadidő
angol ábécé, szavak betűzése
számok
íráskészség: adatlap kitöltése
személyek fizikai körülírása
íráskészség: személy
bemutatása
beszédkészség:
a viszontlátás öröme
problémák jelzése,
segítségkérés, segítség
felajánlása
beszédkészség: saját nyaralás
elmesélése megadott
szempontok alapján
beszédkészség, íráskészség: a
kedvenc fotóm bemutatása
beszédkészség: események
követése és történetmesélés

jövőidejűség: goingto használata
(tervek, jóslás), PresentContiunuous
(megegyezések)
vonzatos igék:
ige + prepozíció
szövegösszetartó elemek:
nem-kijelölő vonatkozói
mellékmondat, vonatkozó névmások

utazási tervek
találkozó megbeszélése
chatüzenetekben és telefonon
íráskészség: baráti email utazási
tervekről
beszédkészség: körülírás,
definiálás
beszédkészség: étel és ital
rendelése egy étteremben,
problémák jelzése és megoldása

múltidejűség: PresentPerfect
használata
időbeli viszonyok:
yet, just, already
PresentPerfect és SimplePast
igeidők használatának
összehasonlítása
határozatlan, általános és tagadó
névmások: something, anything,
nothing stb.
minőségi viszonyok: –ed és –ing

idegesítő szokások a családban
vásárlási szokások
szabadidős szokások az
Egyesült Királyságban és
Magyarországon
beszédkészség: beszámoló az
elmúlt hétvégéről

7. SZABADIDŐ,
MŰVELŐDÉS,
SZÓRAKOZÁS

végű melléknevek

