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10. évfolyam 

 
1. SZEMÉLYES VONATKOZÁSOK, CSALÁD 

 a családi élet változásai 

 a család hatása a személyiségre 

 férfiak és nők szerepe a családban 

 kapcsolatok, ismerkedés 

 testrészek, cselekvések, a külső leírása 

 személyiségjegyek 

 

2. EMBER ÉS TÁRSADALOM 

 eddigi élettapasztalatok, új életet kezdeni  

 sztereotípiák, férfiak és nők szerepe a 

társadalomban  

 modern illemszabályok, közösségi média 

használata 

 véleménynyilvánítás közösségi oldalakon 

 az első benyomások fontossága és az 

ítélkezés veszélye (híres emberek) 

 szerencsés találkozások 

 bűnözés, híres bűncselekmények, 

megoldatlan rejtélyek, rendőrségi 

kihallgatás 

 korunk hősei, egy érdekes vagy sikeres 

személy bemutatása, brit ikonok 

 

3. KÖRNYEZETÜNK 

 az ideális otthon 

 lakóhely, épületek, házak, otthonok 

 híres emberek otthona 

 saját otthon bemutatása 

 

4. ISKOLA 

 siker és sikertelenség  

 új készségek elsajátítása 

 hatékony nyelvtanulási tippek 

 iskolarendszer, iskolatípusok, iskolai 

tevékenységek, gyereknevelés  

 egy különleges fiúiskola, zseniális tanulók 

 

5. A MUNKA VILÁGA 

 eladás, vásárlás 

 modern vásárlási szokások 

 vásárlói panaszok, vásárlói panaszlevél  

 a munka világa: szereplők, helyszínek, 

tevékenységek 

 az ideális munkahely 

 állásra jelentkezés dokumentumai 

 

 

 jelenidejűség: 

Present Simple és Present Continuous  

Present Perfect használata 

időbeli viszonyok: yet, just, already 

ever (+ present perfect) 

időtartam: for, since (+ present perfect) 

Present Passive 

 

 múltidejűség:  

Simple Past szabályos és rendhagyó igék múltideje 

Past Countinuous  

időbeli viszonyok: prepozíciók 

szövegösszefüggés elemei: események időbeli 

sorrendje, időhatározók 

Present Perfect és Simple Past igeidők 

használatának összehasonlítása 

used to (kijelentés, tagadás) 

Past Perfect 

 

 jövőidejűség:  

going to használata (tervek, jóslás) 

Present Contiunuous 

 will, won’t (jóslás) 

 will, won’t (hirtelen döntés, felajánlás, ígéret) 

 

 vonzatos igék:  

ige + prepozíció 

 

 szövegösszetartó elemek:  

nem-kijelölő vonatkozói mellékmondat,  

vonatkozó névmások 

so és neither használata 

 

 határozatlan, általános és tagadó névmások: 

something, anything, nothing stb. 

 

 minőségi viszonyok:  

–ed és –ing végű melléknevek 

melléknevek és határozók összehasonlítása, 

középfok, as ... as 

melléknevek felsőfoka 

módhatározók 

fokhatározók (very, quite stb.) 

 

 mennyiségi viszonyok:  

too, (not) enough 

 

 vonzatos melléknevek 



6. ÉLETMÓD 

 ételek, étkezés, főzés 

 étkezési szokások, egészséges táplálkozás  

 
7. SZABADIDŐ, MŰVELŐDÉS, 

SZÓRAKOZÁS 

 sport: szereplők, eszközök, helyszínek, 

tevékenységek  

 híres sportesemények és sportolók, 

anekdoták, sport babonák 

 mozi, filmek, műfajok, a filmkészítés 

szereplői, eszközei, tevékenységei, helyszíni 

forgatás, híres filmek és filmjelenetek, 

anekdoták 

 a szerencse szerepe híres személyek 

karrierjében 
 

8. UTAZÁS, TURIZMUS 

 nagyvárosi közlekedés, tömegközlekedés  

 utazás, útbaigazítás 

 közlekedés - biztonság, felelős magatartás 

 a lakóhely közlekedése 

 

9. TUDOMÁNY ÉS TECHNIKA 

 információáradat 

 elektronikai berendezések, modern 

médiahasználat, információáradat 

 az okostelefonok előnye és hátránya 

 

10. GAZDASÁG 

 pénzügyek, gazdaság, pénzzel kapcsolatos 

kifejezések 

 üzleti ötletek 

 

 

 rögzült igei vonzatok:  

to + Infinitive használata 

Gerund használata 

 

 modalitás:   

kötelezettség, tiltás: must, mustn’t,  

have to, don’t have to használata 

tanácsadás: should, shouldn’t  

lehetőség: might használata 

 

 birtokviszonyok:  

have got használata 

birtokos névmások használata állítmányként (mine, 

yours stb.) 

 

 logikai viszonyok:  

feltételesség: First Conditional, Second Conditional 

 

 szóképzés:  

melléknevekből határozószavak 

 

 térbeli viszonyok:  

mozgást jelentő prepozíciók 

 

 összetett igék szórendje 

 

 függő beszéd:  

reporting verbs  

kérések, kérdések 

 

 alanyra vonatkozó kérdések (segédige 

nélkül)  

 

Az osztályozó vizsga típusa: 

- írásbeli teszt (grammar, vocabulary, writing) 

- szóbeli (speaking, situations) 
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