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11. a angol, mint első idegen nyelv 

Szóbeli témakörök: 

1. Entertainment 

2. Environment 

3. Shopping 

4. Art 

5. Technology 

6. Crime 

7. Travelling 

8. Appearance 

 

+ Emelt szint B1 

1. People, family and social life 

2. Houses 

3. School 

+ Emelt szint B2 

1. Appearance, personality. 

2. Houses, neighbourhoods, equipment; property. 

3. School; educational system; studying. 

4. Kinds of jobs; work; looking for a job; employment. 

5. Economy; shops and services; advertising; complaints; banking. 

Írásbeli témakörök:  

A nyelv sajátosságaiból adódóan az alsóbb évfolyamokon elsajátított nyelvtani szerkezetek, 

valamint az ezekre épülő 11. évfolyamon tanult tananyag. 

A nyelvet emelt szinten is tanulóknak (+ 3 óra) a 11. évfolyamos emelt szintű tananyagot is 

tudniuk kell! 

A 11. b emelt csoport 

Szóbeli témakörök: 

1. Technology 

2. Personality 

3. Shopping 

4. Work 

5. School 

6. Music 

7. Travelling 

8. Free time, hobbies 

 

Írásbeli témakörök:  

A nyelv sajátosságaiból adódóan az alsóbb évfolyamokon elsajátított nyelvtani szerkezetek, 

valamint az ezekre épülő 11. évfolyamon tanult tananyag. 
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A nyelvet emelt szinten is tanulóknak (+ 3 óra) a 11. évfolyamos emelt szintű tananyagot is 

tudniuk kell! 

11. bcd angol, mint első idegen nyelv 

Szóbeli témakörök: 

1. Entertainment, free time activities 

2. Sports and equipment 

3. World of work 

4. Shopping, banks and money 

5. Cooking and recipes 

6. Travelling and holidays 

7. Going to the doctor’s and illnesses 

8. Youth problems and giving advice 

9. Hobbies 

 

+ Emelt szint B1 

 

1. People, family and social life 

2. Houses 

3. School 

+ Emelt szint B2 

1. Appearance, personality. 

2. Houses, neighbourhoods, equipment; property. 

3. School; educational system; studying. 

4. Kinds of jobs; work; looking for a job; employment. 

5. Economy; shops and services; advertising; complaints; banking. 

Írásbeli témakörök:  

A nyelv sajátosságaiból adódóan az alsóbb évfolyamokon elsajátított nyelvtani szerkezetek, 

valamint az ezekre épülő 11. évfolyamon tanult tananyag. 

A nyelvet emelt szinten is tanulóknak (+ 3 óra) a 11. évfolyamos emelt szintű tananyagot is 

tudniuk kell! 

 

 

 


