
9. ny osztály 

 
Számonkérés módja: 

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

Szóbeli: társalgás, 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 

1. Személyes vonatkozások 

2. Család 

3. Hétköznapok, napi rutin 

4. Filmek, könyvek 

5. Időjárás, öltözködés 

6. Környezetem, városom 

7. Egészséges életmód 

8. Függőségek 

9. Iskola 

  10. Étkezési szokások 

11. Események, ünnepek 

12. Közösségi szolgálat, önkéntesség 

13. Ember és társadalom 

14. Hírességek, sztárok világa 

15. Közlekedés 

16. Szolgáltatások 

17. A jövőnk 

18. Nyelvtanulás jelentősége 

19.Sport 

20.Utazás, turizmus 

21.Tudomány és technika 

22. Gyakori betegségek 

23.Szabadidő, művelődés, szórakozás 

24.Munka világa 

25. Mindennapi pénzügyek 

 

Olvasott szöveg értése 
A tanuló legyen képes: 

 

- digitális szövegeket megérteni, információkat keresni: weboldal, e-mail, blog, Internet fórum 



- plakátokat, szórólapokat, hirdetéseket, reklámokat megérteni 

- tájékoztató jellegű szövegeket megérteni: instrukciók, felhívások, hivatalos közlemények,  

receptek 

- élménybeszámolókat, útleírásokat megérteni 

- szépirodalmi művek részleteit megérteni 

- táblákat, feliratokat megérteni 

 

 
Íráskészség 

 
A tanuló legyen képes: 

 
- személyes információt adni írásban 

- leírásokat készíteni: személyekről, helyekről 

- történetet írni megtörtént eseményről 

- baráti levelekben és e-mailekben információt cserélni, tanácsot adni és kérni, köszönetet 

nyilvánítani, elnézést kérni 

- üzeneteket, jegyzeteket készíteni 

- egyszerű mondatokkal rövid összefüggő szövegekben véleményt nyilvánítani, preferenciát 

kifejezni 

- filmbeszámolót írni 

- receptet leírni 

- írásbeli munkát megfelelően tagolni, kötőszavakat alkalmazni  

 

 

Nyelvhelyesség 
 

 
 

Fogalomkörök 

Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezései 

Cselekvés, történés, 

létezés kifejezése 

   

Aktív Jelenidejűség Present Simple 

  Present Progressive 

  Present Perfect Simple 

   

 Múltidejűség Past Simple 

  Past Progressive 

   

  used to 

 Jövőidejűség Going to 

  Future with Will 



 

Passzív  Present Simple Passive 

Past Simple Passive 

Birtoklás kifejezése  Past forms of have 

  Have with will 

  Possessive adj. 

  Genitive ’s 

  Possessive pronouns 

Térbeli viszonyok Irányok, helymeghatározás Prepositions, Prepositional 

Phrases, Adverbs 

Időbeli viszonyok    

 Gyakoriság How often?  

 Időpont When? 

What time? 

What’s the time? 

 

 Időtartam How long? (Past 

simple) 

 

  Time clauses: after, 

before, when, as soon 

as, while, until 

 

  Already, yet, just  

Mennyiségi viszonyok  Singulars and plurals 

Regular and irregular plurals 

  Cardinal numbers 1-100- 

  Ordinal numbers 

  Countable nouns 

 
Uncountable nouns 

   

Minőségi viszonyok Hasonlítás Comparative and 

superlative of short 

adjectives 

 
 

Irregular comparative 

and superlative forms 

of adjectives 

 

Modalitás Képesség 

Engedélykérés 

Can  (ability) 

be able to 

Can/could/may 

expressing permission 

 

 Tanácsadás Should/shouldn’t  



 

 Kötelezettség Have to (Past) 

must 

need 

 

 Tiltás Mustn’t  

 lehetőség may, might, can, could  

Logikai viszonyok  Linking words  

 Feltételesség Conditional sentence Type 1 

  Conditional sentence Type 2 

   
 

 ok, okozat Clauses of reason 

 cél clasuses of purpose 

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 

 
 
so / neither / too / 

either 

 

Függő beszéd Jelen időben Reported  speech with 

present  reporting verb 
 

Utókérdés  Question tags  

Felkiáltó mondat  Exclamatory 

sentences 

 

 


