Idegen nyelv
angol
9. évfolyam
9/1. Bemutatkozás, mások bemutatása (létige jelen idejű alakja: am/is/are; birtokos ’s
használata. Személyes névmások, birtokos melléknév. A/an névelő.)
9/2. Az angol abc, betűzés,
9/3. Számok, telefonszám, rövid beszélgetés telefonon, érdeklődés egymás hogylétéről.
Birtokos melléknevek. What? Who? Where? Why? kérdőszavak. Birtokos
melléknevek.
9/4. Alapvető dolgok és tulajdonságok megnevezése, személyleírás, email írása.
9/5. Gyorsétterem, ételnevek, párbeszéd a pultnál. How much? How many?
9/6. Napirend, hetirend, mindennapi tevékenységek, óra, időpont megjelölése. Simple
Present használata. Időhatározók. A hét napjai.What time? How often?
9/7. Szabadidős

tevékenységek.

(Like...ing)

Kérdés,

érdeklődés

egymás

tevékenységeivel kapcsolatban.
9/8. Lakás, lakóhely, (bútorok, tárgyak megnevezése és helyének meghatározása.)
There is/there are használata, mutató névmás (this/that , these/those ) használata.
Útbaigazítás és információkérés a városban rövid párbeszédekkel.
9/9. Képesség kifejezése, érdeklődés arról, hogy mit tudnak egyes személyek. (Can
segédige használata jelen és múlt időben)
9/10. Beszélgetés a múltról. (Létige múlt ideje: was/were használata) Információkérés
telefonon. Álláspályázat levélben.
9/11. Múltbeli események leírása, dátum és időpontok meghatározása. Past Simple
használata, rendhagyó igék múlt ideje. Múltra vonatkozó időhatározók. Ago
használata. Sorszámnevek.
9/12. Ünnepek és a család, jókívánság kifejezése és fogadása.
A számonkérésben a következő feladattípusok szerepelhetnek: Irányított fogalmazás, olvasott
szöveg értése, hangzószöveg-értés, nyelvtani teszt és szóbeli felelet (rövid párbeszéd, önálló
témakifejtés, képleírás)

10. évfolyam
10/1.

Étkezés, étel- és italnevek. Megszámlálható és megszámlálhatatlan főnevek, much,
many, some, any, egyes és többes szám, would like, yes, please, no, thanks.
Élelmiszervásárlás, mennyiség kifejezése.

10/2.

Városi és vidéki élet. Szobafoglalás. Összehasonlító szerkezet, a birtoklás
kifejezése. A melléknév közép- és felsőfoka, egyszerű és összetett alakok.
Valakinek van – have (got), állítás, kérdés, tagadás. Útbaigazítás, információkérés
vidéken/ városban.

10/3.

Személyleírás, külső és belső tulajdonságok, ruhadarabok, színek. Folyamatos
jelen (Present Continuous). Whose kérdőszó használata.

10/4.

Jövőre vonatkozó szándék, terv, biztosan bekövetkező esemény, a jövő és a jelen
együttes használata.A going to szerkezet, jövőre vonatkozó időhatározók, Present
Continuous, célhatározói mellékmondat.

10/5.

Időjárás, évszakok. Sport. Let’s/Shall használata.

10/6.

Történetmondás, a jelen és múlt együttes használata, különféle kérdőszók
használata, melléknevek és határozószók használata. Present Simple/Continous,
going to, Past Simple, az angol mondat szórendje, melléknevek és határozószók.

10/7.

Egészség/betegség.

Gyógyszerek,

melléknevek/melléknévi

igenevek,

gyógyszertár.
-ing,

past

Érzelmet
participle,

kifejező
okhatározói

mellékmondat.
10/8.

Utazás. Repülőtér. Present Perfect. Ever, never, already, just, yet, az ige harmadik
alakja. Past Simple, Present Simple. Szókincs: utazással kapcsolatos kifejezések

10/9.

Különféle emberek bemutatása, megismerése – foglalkozás, tulajdonságok,
kedvtelés, szabadidő. Present Simple és Present Continuous –, Past Simple.
Present Simple, Present Continuous

10/10. Napirend, hétköznapi tevékenységek, munka, házimunka és egyéb elfoglaltság.
Rendszeres tevékenységek. Foglalkozás. Present Simple, Present Continuous,
have (got), köznapi tevékenységekre utaló kifejezések, kötőszók. Present Simple,
Present Continuous, Past Simple, köznapi társalgási kifejezések.
10/11. Múltban történt érdekes események mesélése, idő(pont) meghatározása. Past
Simple, Past Continuous, rendhagyó igék. Past Simple, Past Continuous, (un)fortunately.

10/12. Vásárlás boltokban és az interneten. Bevásárlás, ismert külföldi vásárlóhelyek.
Megszámlálhatóság, some, any, much many, something stb., have (got), there
is/are, a/an, vásárláshoz kapcsolódó kifejezések. Szókincs: vásárlás, árak
kifejezése.
10/13. Tervek és remények. going to, will, Present Continuous, ’d like, I enjoy stb. I
Főnévi igenév, az ige -ing alakja.
10/14. A fiatalok problémái, érzések, személyek hogyléte. Going to, will, Present
Continuous, Múlt és jelen idő. -ed és -ing melléknevek, érzéseket, belső
tulajdonságokat, elvont fogalmakat jelentő szavak.
A számonkérésben a következő feladattípusok szerepelhetnek: Irányított fogalmazás, olvasott
szöveg értése, hangzószöveg-értés, nyelvtani teszt és szóbeli felelet (rövid párbeszéd, önálló
témakifejtés, képleírás)

11. évfolyam
11/1. Kedvenc időtöltés és hobbi, összehasonlítás. Ellentét kifejezése. what … like, a
melléknév fokozása, összehasonlító szerkezetek. Rendhagyó melléknevek, a
melléknév

fokozása,

összehasonlító

szerkezetek,

ellentétes

értelmű

mellékmondatok. Rokon- és ellentétes értelmű szavak.
11/2. Híres emberek, sztárok tevékenysége. Életrajz írása. Present Perfect, rendhagyó
igék, időhatározók, ever, never, since, for. Past Simple, szabályos és rendhagyó
igék, szófajok, szóképzés, hangsúly.
11/3. Foglalkozás, állás, kötelesség. A fiatalok önálló élete, fiúk és lányok
pályaválasztása, álláspályázat. Foglalkozást jelentő kifejezések, szóösszetétel.
Have to, kötelezettség kifejezése, foglalkozást jelentő kifejezések, should, must,
can.
11/4. Orvosi rendelőben. Betegséggel, orvossal kapcsolatos kifejezések. Tanácsadás.
11/5. Kirándulás, utazás, útbaigazítás. Szállásfoglalás. First Conditional. Kifejezések
take, get, make, do igével, utazással kapcsolatos kifejezések.
11/6. Találmányok, ismert márkák, helyek és feltalálók. Bosszantó dolgok. Szenvedő
szerkezet, a cselekvő és szenvedő szerkezet összehasonlítása, a by elöljárószó,
Past Simple, Present Perfect, ige + főnév kifejezések. Szenvedő szerkezet, ige +
főnév kifejezések.
11/7. Gépek, műszaki cikkek a mindennapi életben.
11/8. Feltételezés, képzeletbeli feltételek. A feltételes mondat 2. típusa, was/were,
would, if, if I were you. A feltételes mondat 2. típusa, might, különféle igeidők.
Feltételes mondatok, számnevek, igei kifejezések és idiómák, felkiáltó mondatok,
so, such. Feltételes mondatok, számnevek, igei kifejezések és idiómák, felkiáltó
mondatok, so, such.
11/9. Személyes vonatkozások, köznapi tevékenységek. Present Perfect Continuous,
kifejezések bring, take, come, go igével.

12. évfolyam
12/1. Personal data. Personality data. Family. Housework. Future plans.
12/2. Man and society. General appearance Friends. World of the teenagers. Male and
female roles. Festivals. Fashion. Shopping and facilities.
12/3. Environment. Home and its surroundings. Sights, facilities, entertainment. Rural
life versus city life.

Plants and animals in our surroundings. Environment

protection. Weather.
12/4. School. Introducing your school. Subjects, timetable, studies. Learning languages.
School life. Events and traditions.
12/5. The world of work. Student work, summer jobs. Career orientation, further studies
and jobs/ professions.
12/6. Daily routine. Healthy life. Eating habits in the family. Favourite food. Eating out.
Common illnesses, injuries, accidents. Treatment (GP, hospitals)
12/7. Freetime, culture, entertainment. Freetime activities, hobbies. Theatres, cinema,
concerts, exhibitions. Doing sports. Reading, radio, television, video, computer,
internet. Cultural events.
12/8. Travelling, tourism. Means of transport, public transport. Holiday in Hungary and
abroad. Preparations for travel. Advantages and disadvantages of package tours
and travelling alone.
12/9. Science and technique Popular sciences, education. The role of technical tools in
everyday life.
12/10.

Tenses (present, past, future) active and passive

12/11.

Conditional clauses (type 1and 2)

12/12.

Word formation

12/13.

Modal verbs

12/14.

Adjectives (comparatives and superlatives), adverbs.

12/15.

Countables and uncountables. Pronouns.

12/16.

Situations: customer , host, guest, member of a club/ association, visitor,

tourist, student, schoolmate, patient, companion, recipient of cervices, employe,
resident, tourist, caller or a called party, passenger, fellow traveller
A számonkérésben a következő feladattípusok szerepelhetnek: Irányított fogalmazás
(hivatalos és magánlevél, esszé) olvasott szövegértése, hangzószöveg-értés, nyelvtani teszt és
szóbeli felelet (rövid párbeszéd, önálló témakifejtés, képleírás)

