Az osztályozóvizsgák témakörei évfolyamonként angol nyelvből

2019.

Ötévfolyamos nyelvi képzés
9.ny évfolyam : Beginner ( kezdő) szinten

Tematikai egység, Témakör
I. SZEMÉLYES VONATKOZÁSOK, SZÁRMAZÁS, CSALÁD
A tanuló személye, származása.
Informális és formális bemutatkozás.
Családi kapcsolatok.
II. EMBER ÉS TÁRSADALOM
Az öltözködés, a divat, az illem.
Vásárlási szokások, a tudatos vásárló.
Szolgáltatások igénybevétele.
III. KÖRNYEZETÜNK, UTAZÁS
Az iskola, otthon, a lakóhely és környéke (a lakószoba, a lakás, a ház bemutatása).
IV. AZ ISKOLA
A tanulás.
Tantárgyak, órarend, napi rutin az iskolában.
V. A MUNKA VILÁGA
Foglalkozások elnevezései, foglalkozások a családban, preferált, kevésbé preferált munka.
VI. ÉLETMÓD, SZOKÁSOK, ATTITŰDÖK
Napirend, időbeosztás.
Étkezési szokások.
Az iskolai élet, tantárgyak, órarend. Érdeklődési kör, hobbik.
A nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe, fontossága.
VI. SZABADIDŐ, MŰVELŐDÉS, SZÓRAKOZÁS, AZ ÍZLÉS
Baráti kör, a tizenévesek világa, érdeklődése.
Szabadidős elfoglaltságok, hobbik.
Színház, mozi, koncert, kiállítás stb.
Sportolás, kedvenc sport, iskolai sport.
Olvasás, rádió, tévé, videó, számítógép, internet.
Az infokommunikáció szerepe a mindennapokban.

9.ny évfolyam Elementary ( álkezdő) szinten
Tematikai egység, Témakör
I. SZEMÉLYES VONATKOZÁSOK, SZÁRMAZÁS, CSALÁD
A tanuló személye, életrajza.
Informális és formális bemutatkozás.
Családi élet, családi kapcsolatok.

A családi élet mindennapjai.
II. EMBER ÉS TÁRSADALOM
Baráti kör.
A tizenévesek világa: kapcsolat a kortársakkal, felnőttekkel.
Ünnepek, családi ünnepek.
Öltözködés, divat.
III. KÖRNYEZETÜNK
Az otthon, a lakóhely és környéke (a lakószoba, a lakás, a ház bemutatása).
Növények és állatok a környezetünkben.
Időjárás, éghajlat.
IV. AZ ISKOLA
Saját iskola bemutatása (sajátosságok, pl. szakmai képzés, tagozat).
Tantárgyak, órarend, érdeklődési kör, tanulmányi munka.
A nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe, fontossága.
Az internet szerepe az iskolában, a tanulásban.
Az iskolai élet tanuláson kívüli eseményei.
Iskolai hagyományok nálunk és a célországokban.
V. A MUNKA VILÁGA
Diákmunka, nyári munkavállalás.
Kötelességek, képességek.
VI. ÉLETMÓD
Napirend, időbeosztás.
Az egészséges életmód (a helyes és a helytelen táplálkozás).
Étkezési szokások a családban.
Ételek, kedvenc ételek, sütés-főzés.
Ételrendelés telefonon és interneten.
VII. SZABADIDŐ, MŰVELŐDÉS, SZÓRAKOZÁS
Szabadidős elfoglaltságok, hobbik.
Színház, mozi, koncert, kiállítás stb.
Sportolás, kedvenc sport, iskolai sport.
Olvasás, rádió, tévé, videó, számítógép, internet.
Az infokommunikáció szerepe a mindennapokban.

9. évfolyam
I. Ember és társadalom
Emberek külső jellemzése.
Baráti kör.
A tizenévesek világa: kapcsolat a kortársakkal, felnőttekkel.
Ünnepek, családi ünnepek.
Öltözködés, divat.
Hasonlóságok és különbségek az emberek között, tolerancia, pl. fogyatékkal élők.
Konfliktusok és kezelésük.

II. Utazás, turizmus
A közlekedés eszközei, lehetőségei, a tömegközlekedés, a kerékpáros közlekedés.
Nyaralás itthon, illetve külföldön.
Utazási előkészületek, egy utazás megtervezése, megszervezése.
Turisztikai célpontok.
Célnyelvi és más kultúrák.
III. Tudomány és technika
A technikai eszközök szerepe a mindennapi életben.
Az internet szerepe a magánéletben, a tanulásban és a munkában.
IV. 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, sütés-főzés.
Étkezés iskolai menzán, éttermekben, gyorséttermekben.
Ételrendelés telefonon és interneten.
Életmód nálunk és más országokban.
Függőségek (dohányzás, alkohol, internet, drog stb.).
V. Gazdaság és pénzügyek
Családi gazdálkodás.
A pénz szerepe a mindennapokban.
Vásárlás, szolgáltatások (pl. posta, bank).
VI. Környezetünk
Az otthon, a lakóhely és környéke (a lakószoba, a lakás, a ház bemutatása).
A lakóhely nevezetességei.
A városi és a vidéki élet összehasonlítása.
Növények és állatok a környezetünkben.
Időjárás, éghajlat.
VII. Szabadidő, művelődés, szórakozás
Szabadidős elfoglaltságok, hobbik.
Színház, mozi, koncert, kiállítás stb.
Sportolás, kedvenc sport, iskolai sport.
Olvasás, rádió, tévé, videó, számítógép, internet.
Az infokommunikáció szerepe a mindennapokban.
10. évfolyam
I. Személyes vonatkozások, család
A tanuló személye, életrajza, életének fontos állomásai.
Személyes tervek.
Családi élet, családi kapcsolatok.
A családi élet mindennapjai, otthoni teendők.
Egyén és család nálunk és a célországokban.
II. Ember és társadalom
Baráti kör.
A tizenévesek világa: kapcsolat a kortársakkal, felnőttekkel.
Női és férfi szerepek.
Felelősségvállalás másokért, rászorulók segítése.
Ünnepek, családi ünnepek.
Öltözködés, divat.

Hasonlóságok és különbségek az emberek között, tolerancia, pl. fogyatékkal élők.
Konfliktusok és kezelésük.
III. Környezetünk
Az otthon, a lakóhely és környéke (a lakószoba, a lakás, a ház bemutatása).
A lakóhely nevezetességei, szolgáltatások, szórakozási lehetőségek.
A városi és a vidéki élet összehasonlítása.
Növények és állatok a környezetünkben.
Időjárás, éghajlat.
IV. Az iskola
Saját iskolájának bemutatása (sajátosságok, pl. szakmai képzés, tagozat).
Tantárgyak, órarend, érdeklődési kör, tanulmányi munka nálunk és más országokban.
Az ismeretszerzés különböző módjai.
A nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe, fontossága.
Az internet szerepe az iskolában, a tanulásban.
Az iskolai élet tanuláson kívüli eseményei.
Iskolai hagyományok nálunk és a célországokban.
V. Szabadidő, művelődés, szórakozás
Szabadidős, hobbik.
Színház, mozi, koncert, kiállítás stb.
Sportolás, kedvenc sport, iskolai sport.
Olvasás, rádió, tévé, videó, számítógép, internet.
Az infokommunikáció szerepe a mindennapokban.
VI. Utazás, turizmus
A közlekedés eszközei, lehetőségei, a tömegközlekedés, a kerékpáros közlekedés.
Nyaralás itthon, illetve külföldön.
Utazási előkészületek, egy utazás megtervezése, megszervezése.
Turisztikai célpontok.
Célnyelvi és más kultúrák.
VII. Tudomány és technika
Népszerű tudományok, ismeretterjesztés.
A technikai eszközök szerepe a mindennapi életben.
Az internet szerepe a magánéletben, a tanulásban és a munkában.
11. évfolyam
I. A munka világa
Diákmunka, nyári munkavállalás.
Foglalkozások és a szükséges kompetenciák, rutinok, kötelességek.
Pályaválasztás, továbbtanulás vagy munkába állás.
Önéletrajz, állásinterjú.
II. Életmód
Napirend, időbeosztás.
Az egészséges életmód (a helyes és a helytelen táplálkozás, a testmozgás szerepe az egészség
megőrzésében, testápolás).
Életünk és a stressz.
Étkezési szokások a családban.
Ételek, kedvenc ételek, sütés-főzés.
Étkezés iskolai menzán, éttermekben, gyorséttermekben.
Ételrendelés telefonon és interneten.
Gyakori betegségek, sérülések, baleset.

Gyógykezelés (háziorvos, szakorvos, kórházak, alternatív gyógymódok).
Életmód nálunk és más országokban.
Függőségek (dohányzás, alkohol, internet, drog stb.).
III. Szabadidő, művelődés, szórakozás
Szabadidős, hobbik.
Színház, mozi, koncert, kiállítás stb.
A művészetek szerepe a mindennapokban.
Sportolás, kedvenc sport, iskolai sport.
Olvasás, rádió, tévé, videó, számítógép, internet.
Az infokommunikáció szerepe a mindennapokban.
Kulturális és sportélet nálunk és más országokban.
IV. Utazás, turizmus
A közlekedés eszközei, lehetőségei, a tömegközlekedés, a kerékpáros közlekedés.
Nyaralás itthon, illetve külföldön.
Utazási előkészületek, egy utazás megtervezése, megszervezése.
Az egyéni és a társas utazás előnyei és hátrányai.
Turisztikai célpontok.
Célnyelvi és más kultúrák.
V. Gazdaság és pénzügyek
Családi gazdálkodás.
A pénz szerepe a mindennapokban.
Vásárlás, szolgáltatások (pl. posta, bank).
Üzleti világ, fogyasztás, reklámok.
Pénzkezelés a célnyelvi országokban.
VI. Ember és társadalom
Emberek külső és belső jellemzése.
Baráti kör.
A tizenévesek világa: kapcsolat a kortársakkal, felnőttekkel.
Női és férfi szerepek, ismerkedés, házasság.
Felelősségvállalás másokért, rászorulók segítése.
Ünnepek, családi ünnepek.
Öltözködés, divat.
Hasonlóságok és különbségek az emberek között, tolerancia, pl. fogyatékkal élők.
Konfliktusok és kezelésük.
Társadalmi szokások nálunk és a célországokban.
VII. Környezetünk
Az otthon, a lakóhely és környéke (a lakószoba, a lakás, a ház bemutatása).
A lakóhely nevezetességei, szolgáltatások, szórakozási lehetőségek.
A városi és a vidéki élet összehasonlítása.
Növények és állatok a környezetünkben.
Időjárás, éghajlat.
Környezetvédelem a szűkebb környezetünkben és globálisan - Mit tehetünk környezetünkért és a
természet megóvásáért, a fenntarthatóságért?
12. évfolyam
Tematikai egység, Témakör
A MUNKA VILÁGA
Híres emberek hivatása, története.
A tanuló személye, életrajza.
Informális és formális bemutatkozás.

Diákmunka, nyári munkavállalás.
Foglalkozások és a szükséges kompetenciák, rutinok, kötelességek.
Pályaválasztás, továbbtanulás vagy munkába állás.
Az álláshirdetéstől az állásinterjúig.
ÉLETMÓD, NAPI RUTIN
Napirend, időbeosztás, szokások.
Étkezési szokások, kedvenc ételek.
Az egészséges életmód (a helyes és a helytelen táplálkozás).
Étkezés éttermekben, gyorséttermekben.
Ételrendelés telefonon és interneten.
Életmód nálunk és más országokban.
Életünk és a stressz.
Kockázatot rejtő szituációk.
Függőségek (dohányzás, alkohol, internet, drog stb.).

EMBER ÉS TÁRSADALOM, A CSALÁD
A társadalom, baráti kör, kapcsolat a kortársakkal, felnőttekkel.
Ünnepek, családi ünnepek.
Személyes tervek.
Családi élet, családi kapcsolatok, generációs különbségek. A családi élet mindennapjai.
Egyén és család nálunk és a célországokban.
Női és férfi szerepek.
Felelősségvállalás másokért, rászorulók segítése.
Öltözködés, divat.
Hasonlóságok és különbségek az emberek között, tolerancia, pl. fogyatékkal élők.
Konfliktusok és kezelésük.
KOMMUNIKÁCIÓ
Verbális és nem verbális kommunikáció.
Személyiségtípusok,tulajdonságok, képességek.
Kommunikációs eszközök, találmányok.
Az infokommunikáció, a tudomány és technika szerepe a mindennapokban.
SZABADIDŐ, MŰVELŐDÉS, SZÓRAKOZÁS
Szabadidős tevékenységek.
A művészetek szerepe a mindennapokban.
Kulturális és sportélet nálunk és más országokban.
Színház, mozi, koncert, kiállítás stb.
Olvasás, rádió, tévé, videó, számítógép, internet.
A média szerepe a mindennapokban, a hírek.
Filmművészet, fotóművészet.
GAZDASÁG ÉS PÉNZÜGYEK
Családi gazdálkodás.
A pénz szerepe a mindennapokban.
Vásárlás, szolgáltatások (pl. posta, bank).

Üzleti világ, fogyasztás, reklámok.
A fogyasztói társadalom.
Pénzkezelés a célnyelvi országokban.
Bűncselekmények és következményük.
KÖRNYEZETÜNK
Az otthon, a lakóhely és környéke (a lakószoba, a lakás, a ház bemutatása).
A lakóhely nevezetességei, szolgáltatások, szórakozási lehetőségek.
A városi és a vidéki élet összehasonlítása Állatvilág a környezetünkben.
Környezetvédelem a szűkebb környezetünkben és globálisan - Mit tehetünk környezetünkért és
a természet megóvásáért, a fenntarthatóságért?

