
Osztályozóvizsgák szervezése, felépítése, vizsgakövetelménye és értékelése 
Angol nyelv 

 
 

A vizsga részei: 
 
az adott tanév anyagából 60 perces írásbeli és maximum 15 perces szóbeli vizsga 
 
 
Az írásbeli vizsga anyaga:  
 
A Leőwey Gimnáziumban angol nyelvet tanórai keretek között jelenleg is tanuló diákok 
számára:  
 

- a diákokat a jelentkezést követően tanáraik tájékoztatják a vizsga anyagáról, 
amelyet a folyó tanév már tanult és hátramaradó tananyagából, illetve a 
fennmaradó évfolyam tananyagából állítanak össze 

 
A Leőwey Gimnáziumban angol nyelvi órát nem látogató diákok számára:  
 
 9. évf.: - English File 3rd Edition Pre-Intermediate (OUP) tankönyv anyagából – Units 1-12 

 
 10. évf.: - English File 3rd Edition Intermediate (OUP) tankönyv anyagából - Units 1-7 

 
 11. évf.: - English File 3rd Edition Intermediate (OUP) tankönyv anyagából : Units 8-10, 

valamint az English File 3rd Edition Upper-Intermediate (OUP) tankönyv anyagából : 
Units 1-4 

 
 12. évf.: - English File 3rd Upper-Intermediate (OUP) tankönyv anyagából : Units 5-10 

 
 

Írásbeli vizsgarész 
 

Időtartama: 60 perc 
Aránya az értékelésben: 60% 
 

1. rész (40 perc) 45 pont 
olvasásértés 
nyelvhasználat 
nyelvtani és lexikai jellegű feladatok 
Ebben a vizsgarészben a diákok szótárt nem használhatnak. 



2. rész (20 perc) 15 pont 
szövegalkotás 
értékelése: 
1. szókincs, kifejezésmód   5 pont 
2. nyelvhelyesség, helyesírás   5 pont 
3. feladat teljesítése, szövegalkotás  5 pont 
Ebben a vizsgarészben a diákok bármilyen nyomtatott szótárt használhatnak. 

 
 

 
Szóbeli vizsgarész 

 
A szóbeli vizsga feladatai 
Az évfolyamok szerint megadott témakörök alapján 

1. társalgás  
2. önálló témakifejtés képek segítségével 

 
A szóbeli vizsgarész értékelése 

A szóbeli vizsgát feladatonként értékeljük: 

1. Jártasság a témakörben   5 pont 
2. Szókincs, kifejezésmód   5 pont 
3. Nyelvtan, nyelvhasználat   5 pont 
4. Kommunikatív érték, intonáció, kiejtés 5 pont 

A szóbeli vizsgarészen maximálisan elérhető pontszám: 40 pont.  



Szóbeli vizsgarész témakörei évfolyamok szerint 

 

9. évf.  vizsga 10. évf. vizsga 11. évf. vizsga 12. évf. vizsga 
Személyes vonatkozások, 
család: 

1. Családtagok külső-
belső jellemzése. 

2. Családi 
mindennapok, 
kapcsolatok. 

 
Ember és társadalom: 

3. Vizsgázó 
személyiségének 
jellemzése. 

4. Barátok vagy társ 
jellemzése. 

5. Öltözködési és 
ruhavásárlási 
szokások. 

6. Vásárlási szokások. 
 
 
 

Személyes vonatkozások, család: 
1. Családi élet, családi 

kapcsolatok, családi 
összejövetelek, jellemzői. 

Házasság, válás, születésszám – 
helyzetkép és tendenciák. 
2. Szerepek a családban. A 

gyermekkor meghatározó, 
személyiségformáló eseményei.   

A gyermekek helyzete a 
családban, testvérek kapcsolata. 
 
Ember és társadalom: 
3. Sztereotípiák egy másik ember 

külső és belső jellemzésekor. A 
kulturális sokk esetei, erkölcs 
és szokás kérdésköre. 

4. Barátság, férfi-nő kapcsolat. 
Tinédzserekhez kapcsolódó 
előítéletek. 

Személyes vonatkozások, család: 
1. A vizsgázó személye, életrajza, 

életének fontos állomásai 
(fordulópontjai). 

       Családi élet, családi kapcsolatok. 
2. A családi élet mindennapjai, 

otthoni teendők. Személyes tervek. 
 
Ember és társadalom: 
3. A másik ember külső és belső 

jellemzése.  Baráti kör.  
A tizenévesek világa: kapcsolat a 
kortársakkal, felnőttekkel. 
4. Ünnepek, családi ünnepek. 

Öltözködés, divat. Vásárlás, 
szolgáltatások. 

 
 
 
 

Személyes vonatkozások, 
család: 
1. Az emberi kapcsolatok 
fontossága és minősége 
(család, barátság, szerelem) 
 
Ember és társadalom: 
2. A tizenévesek életének 
kihívásai 
3. Az ünnepek szerepe az 
egyén és a társadalom 
életében 
 
Környezetünk: 
4. A klímaválság problémái, 
okai és lehetséges megoldásai 
5. Élelmezés és táplálkozás a 
modern társadalomban 
 
 



Környezetünk: 
7. Állatok a 

környezetünkben (pl. 
házi kedvencek, 
állatokhoz fűződő 
viszony). 

8. Lakóhely bemutatása 
(pl. nevezetességek, 
szolgáltatások). 

 
Az iskola: 

9. Saját iskola 
bemutatása (pl. 
épület, tagozatok, 
tanárok, programok). 

10. Tantárgyak, órarend, 
érdeklődési kör. 

 
Életmód: 

11. Az egészséges 
életmód (pl. mozgás, 
stressz). 

12. Étkezési szokások, 
egészséges étrend. 

 

Környezetünk: 
5. Az otthon, a lakóhely és 

környéke. Az ideális otthon. 
A városi és a vidéki élet 
összehasonlítása. 

6. Saját lakás vagy bérlés? A 
lakóhely mint inspiráló közeg 

 
Az iskola: 

7. Az oktatási rendszer 
bemutatás, sajátosságok. 
Bentlakásos iskolák, 
koedukált iskolák, 
egyenruha, vizsgák. 

8. A nyelvtanulás formái, a 
nyelvtudás szerepe, 
fontossága. 

 A tanulási folyamat nehézségei. 
 
A munka világa: 

9. Az ideális munkahely 
megtalálásának feltételei, 
a személyiség szerepe.  

10. Sport és művészet – 
munka vagy hobbi? 

Környezetünk: 
5. 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. 
6. Növények és állatok a 

környezetünkben. 
Mit tehetünk környezetünkért vagy a 
természet megóvásáért? Időjárás. 
 
Az iskola: 
7. Saját iskolájának bemutatása 

(sajátosságok, pl. tagozatok). 
Tantárgyak, órarend, érdeklődési kör, 
tanulmányi munka. 
8. A nyelvtanulás, a nyelvtudás 

szerepe, fontossága. 
Az iskolai élet tanuláson kívüli 
eseményei, iskolai hagyományok. 
 
 

Az iskola: 
6. Kihívások a 21. századi 
oktatás számára 
 
A munka világa: 
7.  A foglalkoztatás helyzete 
Magyarországon és az Európai 
Unióban, felkészülés a 
munkaerőpiac kihívásaira 
 
Életmód: 
8.  A fogyasztói társadalomban 
élés előnyei és hátrányai 
9.  A közösségi hálózatok 
használatának etikus, hasznos 
és felelősségteljes módjai 
10.  A modern egészségügy 
fejlődése, egészségvédelmi 
formák a modern 
társadalomban 
11.  A közbiztonság javításának 
módszerei 
 
 



Szabadidő, művelődés, 
szórakozás: 

13. Szabadidős 
tevékenységek, hobbik. 

14. Filmes és mozi 
élmények 
bemutatása. 

15. Zenehallgatási 
szokások. 

16. Koncertélmények, 
zenés programok. 

17. Sportolási szokások. 
18. Sporteseményekkel 

kapcsolatos élmények. 
 
Utazás, turizmus: 

19. Nyaralási szokások 
(pl. itthon, külföldi 
utazás, utazás 
repülővel). 

20. Utazási élmény 
bemutatása (pl. 
legjobb, legrosszabb, 
legemlékezetesebb). 

 

Életmód: 
11.  Az egészséges életmód. 

Étkezési szokások. Étkezés 
és a hangulat 
összefüggései. 

Éttermek, gyorséttermek. Nemzeti 
ételek. 

12. Mama hotelek és 
bumeráng gyerekek. 

 
Szabadidő, művelődés, szórakozás: 

13. A sport szerepe, kedvenc 
sport, a sport és életmód. 
Sport és babonák, a sport 
tisztasága. 

14. A mozi és a filmkészítés. 
Filmek fajtái, kedvenc 
filmek.  

Utazás, turizmus: 
15. A városi közlekedés 

eszközei, előnyök, 
hátrányok. Utazási 
lehetőség hosszabb távon. 

16.  Az autóvezetés veszélyes 
helyzetei.   

A munka világa: 
9. Diákmunka, nyári munkavállalás.  
10. Pályaválasztás, továbbtanulás 

vagy munkába állás. 
 
Életmód: 
11. Napirend, időbeosztás. Az 

egészséges életmód. 
Étkezési szokások a családban. Ételek, 
kedvenc ételek. 
Étkezés iskolai menzán, éttermekben, 
gyorséttermekben. 
12. Gyakori betegségek, sérülések, 

baleset. 
Gyógykezelés (háziorvos, szakorvos, 
kórházak). 
 
Szabadidő, művelődés, szórakozás: 
13. Szabadidős elfoglaltságok, hobbik. 

Sportolás, kedvenc sport, iskolai 
sport. 

14. Olvasás, rádió, tévé, videó, 
számítógép, internet. 

Kulturális események (Színház, mozi, 
koncert, kiállítás stb.) 

Szabadidő, művelődés, 
szórakozás: 
12. A sportok 
személyiségfejlesztő és 
társadalmi hatásai  
13.  A sajtó és a média a 
modern demokráciákban és a 
diktatúrákban  
14.  A művészetek és a kulturális 
tevékenységek a mindennapi 
életben 
 
Utazás, turizmus: 
15.  A turizmus gazdasági és 
társadalmi hatásai 
16.  Az autózás és a 
tömegközlekedés jövője 
17. Magyarország 
bemutatásának lehetséges 
módjai külföldiek számára 
 
Tudomány és technika: 
18. A modern technológia 
pozitív és negatív hatásai 



 Tudomány és technika: 
17. Az Internet mint 

ismeretterjesztő,  
véleményformáló médium.  
A közösségi oldalak 
szerepe. 

18. A mobiltelefon szerepe a 
mindennapi életben. 
Mobilhasználathoz 
kapcsolódó etikett. 

 
Gazdaság: 

19. A pénz szerepe a 
mindennapokban. A 
személyiség, életmód 
alakulása a pénz hatására. 
Jótékonykodás, 
önkénteskedés. 

20. Vásárlási szokások, 
devianciák. A vásárlás 
különböző formái. 
Szolgáltatások (pl. posta, 
bank). 

 

Utazás, turizmus: 
15. A közlekedés eszközei, lehetőségei, 

a tömegközlekedés. 
Nyaralás itthon, illetve külföldön. 
16. Utazási előkészületek, egy utazás 

megtervezése, megszervezése. 
Az egyéni és a társas utazás előnyei 
és hátrányai. 
 
Tudomány és technika: 
17. Népszerű tudományok, 

ismeretterjesztés. 
18. A technikai eszközök szerepe a 

mindennapi életben. 
 
Gazdaság: 
19. Családi gazdálkodás. A pénz 

szerepe a mindennapokban. 
20. A vásárlás különböző formái. 

Szolgáltatások (pl. posta, bank). 
 

19. Állam és állampolgár a 
digitális megfigyelés korában 
 
Gazdaság: 
20. Pénzügyi szolgáltatások és 
pénzügyi tudatosság 
 

 



A vizsga értékelése 
 

 
A vizsga részei 

 Írásbeli rész Szóbeli rész 

Időtartam 60 perc 15 perc 

Aránya az értékelésnél 60% 40% 

 

A szóbeli vizsgarész értékelése 

A szóbeli vizsgát feladatonként értékeljük: 

5. Jártasság a témakörben   5 pont 
6. Szókincs, kifejezésmód   5 pont 
7. Nyelvtan, nyelvhasználat   5 pont 
8. Kommunikatív érték, intonáció, kiejtés 5 pont 

A szóbeli vizsgarészen maximálisan elérhető pontszám: 40 pont.  

A teljes vizsga értékelése 

Érdemjegy %-os határok 

jeles (5) 85-100% 

jó (4) 70-84% 

közepes (3) 55-69% 

elégséges (2) 40-54% 

elégtelen (1) 0-39% 
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