
11. osztály 

 
Számonkérés módja: 

Írásbeli: nyelvhelyességet, olvasott szövegértési és íráskészséget mérő teszt megoldása, 60 perc 

Szóbeli: társalgás, szituációs feladat, önálló témakifejtés (maximum 15 perc / fő) 

Ponthatárok : 

Ponthatárok az osztályozó és különbözeti vizsgán: 35%-tól elégséges, 50%-tól közepes, 70%-tól jó, 

85%-tól jeles. 

Ponthatárok a javítóvizsgán: 40%-tól elégséges, 55%-tól közepes, 75%-tól jó, 90%-tól jeles. 

 
Követelmények: 

A vizsgák követelménye megfelel a helyi tantervben ismertetett tananyagnak. 

 
 
Témakörök VIZSGASZINT 

Középszint (B1)  

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  

Női és férfi szerepek  

Ünnepek, családi ünnepek  

Öltözködés, divat  

Vásárlás, szolgáltatások (posta)  

Hasonlóságok és különbségek az 
emberek között 

 

3. 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  

Környezetvédelem a szűkebb környezetünkben: Mit tehetünk 

környezetünkért vagy a természet 
megóvásáért? 

 

Időjárás  



4. Az iskola Saját iskolájának bemutatása (sajátosságok, pl. szakmai 

képzés, tagozat) 

Tantárgyak, órarend, érdeklődési kör, 
tanulmányi munka 

A nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe, fontossága 

Az iskolai élet tanuláson kívüli eseményei, iskolai 

hagyományok 

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 

Étkezés iskolai menzán, éttermekben, 
gyorséttermekben 

Gyakori betegségek, sérülések, baleset 

Gyógykezelés (háziorvos, szakorvos, 
kórházak) 

7. Szabadidő, művelődés, szórakozás Szabadidős elfoglaltságok, hobbik 

Színház, mozi, koncert, kiállítás stb. 

Sportolás, kedvenc sport, iskolai sport 

Olvasás, rádió, tévé, videó, számítógép, internet 

Kulturális események 

8. Utazás, turizmus A közlekedés eszközei, lehetőségei, a tömegközlekedés 

Nyaralás itthon, illetve külföldön 

Utazási előkészületek, egy utazás 
megtervezése, megszervezése 

Az egyéni és a társas utazás előnyei és 
hátrányai 

9. Tudomány és technika Népszerű tudományok, ismeretterjesztés 

A technikai eszközök szerepe a 
mindennapi életben 

10. Gazdaság Családi gazdálkodás 

A pénz szerepe a mindennapokban 

Vásárlás, szolgáltatások (pl. posta, 
bank) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Olvasott szöveg értése 

 

A tanuló legyen képes: 

 

 
- az érdeklődési köréhez és tanulmányaihoz kapcsolódó levelezést, híreket, cikkeket elolvasni és a   

lényeget megérteni 

- érdeklődésével és tanulmányaival kapcsolatos hosszú, összetett utasításokat, feltételeket és 

figyelmeztetéseket megérteni 

- különböző tantárgyakkal kapcsolatos cikkeket megérteni, esetenként szótár használatával 

- az önálló olvasást fejleszteni, olvasási stílust és sebességet változtatni a különböző 

szövegeknek és céloknak megfelelően 

- a megfelelő forrásokat szelektíven használni 

- témák széles körében hírek, cikk és beszámolók tartalmának és fontosságát gyorsan 

meghatározni és eldönteni, hogy érdemes-e a szöveget alaposabban is tanulmányozni 

-az író álláspontját, nézőpontját megérteni napjaink problémáival foglalkozó cikkekben és   

beszámolókban, széles körű szókincset kialakítani 

- ismeretlen kifejezéseket, fordulatokat kezelni, a jelentést szövegkörnyezetből, 

szövegösszefüggésből kikövetkeztetni 

- online és hagyományos, egy- és kétnyelvű szótárakat használni 

- felkészülni mind ezek alkalmazására az érettségi vizsga feladatainak megoldása során. 

 

Íráskészség 

 
A tanuló  legyen képes: 

 
- világos, részletes szövegeket írni számos témakörben 

- több forrásból származó adatokat és érveket összegezni és értékelni, a fontos gondolatokat érthetően 

közölni 

- tudakozódással és problémák magyarázatával kapcsolatos üzeneteket, információt közlő 

feljegyzéseket/üzeneteket írni a mindennapi életében szerepet játszó embereknek 

- híreket, nézeteket kifejteni, reagálni mások nézeteire 

- esszét, beszámolót, riportot, film-, könyv-, színdarab ismertetőt írni 

- a különböző érzelmi fokozatokat kifejezni és az események és élmények személyes jelentőségét 

kiemelni levelezésben 

- megjegyzéseket megfogalmazni a levelezőpartner híreivel és nézeteivel kapcsolatban 

- kreatív, önkifejező műfajokkal kísérletezni (pl. vers, elbeszélés, történet írása, illetve átírása) 

- gondolatokról és problémamegoldásokról értékelést készíteni 

- részletes leírást készíteni valóságos vagy képzelt eseményekről és élményekről 

- érveléskor rendezetten kifejteni egy bizonyos nézőpontot, a különböző alternatívák előnyeit és 

hátrányait kifejteni 

- a lényeges pontokat és alátámasztó gondolatokat hangsúlyozni, a több forrásból származó 

információkat és érveket szintetizálni 

- a gondolatok közötti kapcsolatot világosan, összefüggően jelölni, az adott műfaj hagyományait 

követni 

- leveleket, cikkeket, beszámolókat, történeteket világos, a szöveget jól definiált tartalmú 

bekezdésekre tagolni (bevezetés, kifejtés, lezárás) 

- kötőszavakat, kifejezéseket hatékonyan használni a szöveg logikájának megvilágítására és a 

könnyebb megértés támogatására 

- saját írásművet tudatosan ellenőrizni, javítani; a félreértést okozó hibákat helyesbíteni 

- a szókincsbeli és szerkezetbeli hiányosságokat kompenzálni körülírással és átfogalmazással. 



 

- az írásmű stílusát magabiztosan megválasztani, a formális, neutrális és informális stílust, 

stíluselemeket alkalmazni 

- a nyelvi szintnek megfelelő, felhasználóbarát online és hagyományos szótárakat használni 

- felkészülni az érettségi íráskészséget mérő feladatainak megoldására és az értékelésükre használt 

kritériumokat megismerni 

 

Nyelvhelyesség 

 

 

Fogalomkörök B1 

 
Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezései 

Cselekvés, 

történés, létezés 

kifejezése 

   

 Jelenidejűség Present Simple  

 

When do you get up? I don’t 

drink milk. 

  Present Continuous 

 

Why is she crying? I’m not 

listening. I’m leaving. 

 

  Presen Perfect Simple Have you done your room? 

I haven’t finished it yet. 

  Present Simple Passive The school is renovated as it is 

very old. 

 Múltidejűség Past Simple 

 

And then she kissed me. Why 

didn’t you come yesterday? 

 

  Past Continuous What were you doing at five 

yesterday?  

I was watching TV when he 

phoned. 

    

 Jövőidejűség Going to  

 

What are you going to do on 

Saturday? 

 

  Future with will When will you be fourteen? 

 

Passzív  Present Simple 

Past Simple 

Present Perfect 

Past Perferct 

Will Future 

 

Birtoklás 

kifejezése 

 Past forms of have I didn’t have many friends at 

school. 

 

  Have with will At the age of 25 I will have a 

car. 

  Possessive adj. My, your, his/her/its, our, their 

dog  

 



  Genitive ’s 

 

Kate’s brother 

Whose? 

 

  Possessive pronouns Mine, yours, his 

  Belong to Who does this bag belong to? 

Oh, this is mine. 

Térbeli 

viszonyok 

Irányok, 

helymeghatározás  

Prepositions, 

Prepositional Phrases, 

Adverbs 

Picture location, 

Geographical location 

Here, there, on the left, on the 

right, in, on, under, opposite, 

next to, between, … 

 

 

Conditionals  Types1, 2, 3  

Időbeli 

viszonyok 

Gyakoriság How often? 

 

Always, often, sometimes, 

never, once/twice a week, every 

day. 

 Időpont When? 

What time? 

What’s the time? 

 

Now, 

Yesterday, last week, two years 

ago,  

Tomorrow, next week 

In 1997, in July, at 5 o’clock, on 

Monday 

It’s eight.  

It’s quarter to eight. 

 Időtartam How long? (Past 

simple) 

How long were you in Spain? 

One month. 

  Adverbs with the 

Present Perfect 

Already, yet, just 

I have already read it.  He has 

not finished yet.  

She has just entered the room.  

Mennyiségi 

viszonyok 

 Singulars and plurals 

Regular and irregular 

plurals 

Boys, girls, 

Children, people, men, women 

… 

  Cardinal numbers 1-

100- 

 

  Ordinal numbers  first, second… 

  Countable nouns 

 

Uncountable nouns 

How many CDs have you got? 

I’ve got a lot of/few CDs. 

How much money have you got? 

I’ve got a lot of/little money. 

A cup of tea, a piece of 

chocolate 

   all, both, none, neither, every, 

each 

There were 3 apples on the plate. 

Each tasted good. 



Minőségi 

viszonyok 

Hasonlítás 

 

 

 

 

 

 

Comparative and 

superlative of short 

adjectives 

 

 

With long adjectives 

 

 

Irregular comparative 

and superlative forms 

of adjectives 

Enough 

Too, quite 

Tom’s younger than Sue. Mary 

is the prettiest girl.  

She is the most intelligent of all. 

I’m as tall as you.  

This novel is more interesting 

than the other one. 

Good/bad (better, worse) 

What’s it like? What colour is it?  

What does it 

look/sound/taste/feel like? 

 

 It isn’t good enough. 

The cake tastes quite good. 

Modalitás Képesség, 

engedélykérés 

Can (ability) 

Can/could/may 

expressing permission 

I can swim. 

Can/could/may I join you, 

  Could, was able to At last I could pass the axam. 

She was able to open the tin with 

a knife. 

 Tanácsadás Should/shouldn’t You should ask her. 

 Kötelezettség Have to (Past) Did you have to be there? 

 Tiltás Mustn’t You mustn’t smoke here. 

 Valószínűség, 

lehetőség 

Must/may/might/can’t 

+ present infinitive 

(certainty) 

John must be ill. 

He can’t be at school. 

    

Logikai 

viszonyok 

 Linking words And/or/but/because 

 Feltételesség conditional We’ll stay at home if it rains. 

 

 Célhatározás purpose We help you so that you can 

pass this exam. 

Szövegösszetartó 

eszközök 

 Articles 

 

Some+plural noun 

any+plural noun 

Some +singular noun  

Any +singular noun 

 

 

Nominative and 

Accusative of personal 

pronouns 

 
Demonstrative 

pronouns 

 

Indefinite pronouns 

A, an, the 

 

There are some pencils in the 

bag. 

Have you got any sisters? 

I haven’t got any matchboxes. 

There’s some water in the vase. 

There isn’t any juice in my 

glass. 

 

I, he, they… 

Me, him, them… 

 

This, that, these, those 

 

Somebody, anybody, nobody, 

everybody 

Függő beszéd Jelen időben Reported speech with 

present reporting verb  

He says he is tired. 

I don’t know where he lives. 

Tell him to stop it. 



 Múlt időben Reported Speech with 

past reporting verb 

 
statements 

questions 

commands and requests 

 

Műveltetés  Causative form  

Utókérdés  Question tags  

Felkiáltó mondat  Exclamatory 

sentences 

 

 

 
 

 


