ANGOL NYELVI OSZTÁLYOZÓ VIZSGA
((valamennyi előrehozott érettségiző számára)

CÉLJA: a félévi és év végi osztályzatok megszerzése.
ANYAGA: a vizsgáig elsajátított, illetve a fennmaradó év(ek) anyaga a helyi tantervek és
tankönyvek alapján a szaktanárral való előzetes egyeztetés szerint.
IDŐTARTAMA: az írásbeli vizsga 60 perc, a szóbeli vizsga 12-15 perc.

A VIZSGA TARTALMA A 11. ÉVFOLYAMON:
Írásbeli feladatlap: olvasott szöveg értése, nyelvhelyességet és íráskészséget ellenőrző feladat.
Olvasott szöveg értése (lehetséges feladattípusok):
- rövid válasz adása
- igaz / hamis állítás
- feleletválasztás
- hiányos szöveg / hiányos mondatok kiegészítése
- egymáshoz rendelés
- szöveg részeinek sorrendbe rakása
Nyelvhelyesség (lehetséges feladattípusok):
- feleletválasztás
- szóképzés
- szöveg-kiegészítés szókészletből vagy önállóan
- szavak helyes sorrendjének megállapítása
Íráskészség: irányító szempontok alapján 100-120 szó terjedelmű szöveg létrehozása.
- baráti levél

Fogalomkörök és nyelvi kifejezőeszközök:

Igeidők
Past Progressive, Past Perfect Simple, Past Perfect Progressive
Future Progressive, Future Perfect Simple
szenvedő szerkezet módbeli segédigékkel
Modalitás
engedélyezés: can, could, may
tiltás: musn’t
lehetőség: may, might, can, could
tanácsadás: had better, would rather, ought to
következtetés: must
Függő beszéd
: függő kérdés jelen idejű bevezető igével, múlt idejű bevezető igével
–állítás, kérdés, parancs
Műveltetés
: Causative form
expressing future plans and arrangements
ellipsis and substitution
adding emphasis
compound and possessive forms
so and such
either ... or neither ... nor
comparison
Conditionals
Question-tags

Szóbeli felelet: az érettségi témakörök alapján beszélgetés, önálló vélemény kifejtése, önálló
témakifejtés képek segítségével.
Szóbeli témakörök:
1. Személyes vonatkozások, család
 A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai)
 Családi élet, családi kapcsolatok
 A családi élet mindennapjai, otthoni teendők
 Személyes tervek
2. Ember és társadalom
 A másik ember külső és belső jellemzése
 Baráti kör
 A tizenévesek világa: kapcsolat a kortársakkal, felnőttekkel
 Ünnepek, családi ünnepek
 Öltözködés, divat
 Vásárlás, szolgáltatások (posta)
3. Környezetünk
 Az otthon, a lakóhely és környéke (a lakószoba, a lakás, a ház bemutatása)
 A lakóhely nevezetességei, szolgáltatások, szórakozási lehetőségek
 A város és a vidéki élet összehasonlítása
 Környezetvédelem a szűkebb környezetünkben
 Időjárás
4. Az iskola
 Saját iskolájának bemutatása (sajátosságok, pl szakmai képzés, tagozat)
 Tantárgyak, órarend, érdeklődési kör, tanulmányi munka
 A nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe, fontossága
5. A munka világa
 Diákmunka, nyári munkavállalás
 Pályaválasztás, továbbtanulás vagy munkába állás
6. Életmód
 Napirend, időbeosztás
 Az egészséges életmód (a helyes és a helytelen táplálkozás, a testmozgás szerepe
az egészség megőrzésében, testápolás)
 Étkezési szokások a családban
 Ételek, kedvenc ételek
 Gyakorik betegségek

7. Szabadidő, művelődés, szórakozás
 Szabadidős elfoglaltságok, hobbik
 Színház, mozi, koncert, kiállítás stb.
 Sportolás, kedvenc sport, iskolai sport
8. Utazás, turizmus
 A közlekedés eszközei, lehetőségei, a tömegközlekedés
 Nyaralás itthon, illetve külföldön
 Utazási előkészületek, egy utazás megtervezése, megszervezése
9. Tudomány és technika
 Népszerű tudományok, ismeretterjesztés
 A technikai eszközök szerepe a mindennapi életben
10. Gazdaság
 Családi gazdálkodás
 Vásárlás, szolgáltatások (pl. posta, bank)

