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9. 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:  

létezés kifejezése: a be alakjai 

action / non-action verbs 

Present Simple kijelentés, tagadás 

kiejtés: szó végi –s és –es  

jelen idejű kérdések 

Present Continuous: kijelentés, kérdés, tagadás 

szókincs: összetett igék 

Present Simple és Present Continuous 

összehasonlítása 

Present Simple és Present Continuous 

összehasonlítása: be vagy do segédige használata 

 múltidejűség: 

a létige múlt ideje: was, were 

kijelentés, kérdés, tagadás 

Past Simple: kijelentés, kérdés, tagadás 

szabályos igék múlt idejű alakja, -ed kiejtése 

időbeli viszonyok:  

múlt idejű időhatározók 

szabályos és rendhagyó igék múlt idejű alakja 

Present Perfect használata 

kijelentés, kérdés, tagadás 

szabályos és rendhagyó igék 3. alakja, helyes 

kiejtése 

Present Perfect és Simple Past igeidők 

használatának összehasonlítása 

 jövőidejűség:  

going to jövő idő (tervezés és jóslás): kijelentés, 

kérdés, tagadás 

 időbeli viszonyok:  

jövő idejű időhatározók 

 Személyes névmások 

személyes névmás alanyesete 

személyes névmás birtokos esete 

 udvarias kérdések:  

Can you...? 

Would you like...? 

 névelők használata: 

 a/an, the , no article  

 többes szám kifejezése 

 mutató névmások:  

this / that / these / those 

 melléknevek helye a mondatban 

 szövegösszetartó elemek: 

 quite, very, really 

 felszólító mód: 

Let’s... 

 birtokviszonyok:  



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 
 

Whose? 

 idő- és térbeliség: 

at, in, on prepozíciók 

 időbeliség:  

gyakoriságot kifejező határozószavak 

 szövegösszefüggés:  

határozószavak helye a mondatban 

 modalitás:  

képesség, engedély, tiltás kifejezése: can, can’t 

 a like ige használata 

 térbeli viszonyok:  

there is, there are, 

there was, there were 

kijelentés, kérdés, tagadás 

 helyet és mozgást kifejező prepozíciók 

 mennyiségi viszonyok:  

megszámlálható és megszámlálhatatlan főnevek 

a/an, the, some, any 

kérdések: how much, how many 

 minőségi viszonyok:  

melléknévfokozás: a melléknevek középfoka 

melléknévfokozás: a melléknevek felső foka 

mód- és fokhatározók 

 számnevek 

 szóképzés:  

melléknévből határozószó 

 rögzült igei vonzatok:  

to + Infinitive 

 

Az osztályozó vizsga típusa: 

- írásbeli teszt (grammar, vocabulary, writing) 

- szóbeli (speaking, situations) 

 

Összeállította: Bujdosó Tímea, Pohl Ilona 

 

Budapest, 2022.09. 


