Angol mint I. nyelv osztályozó vizsga a 10. és 11. évfolyam számára
2012/13 tanév végén
Osztályozó vizsga
Időpont: Előreláthatólag április 29. 14.30, Díszterem

Az osztályozóvizsga a teljes év(ek) anyagát foglalja magában!
10. év anyaga:
Forma: csak írásbeli
idő: 45 perc
Tartalom: New English File Pre-Intermediate tankönyv 1-9. lecke (File) nyelvtana, szókincse.
Feladattípusok: szövegértés, nyelvtani, szókincs.
Writing, listening nincs!
11. évfolyam anyaga:
Forma:
Írásbeli: 45 perc
Tartalom: New English File Intermediate tankönyv 1.- 6. leckéje (File 6)
Nyelvtan: reported speech - statements, questions, commands, passive, relative clauses
Szókincs: shopping, making complaints, cinema, heroes, professions (what people do)
Íráskészség: Writing a review or an essay or a letter from one of the following topics:
food, family film, books, house/flat, school (A pontos témakör és feladat a helyszínen derül ki.)
Magnós feladat nincs!
Szóbeli: 5 perc
Tartalom: Beszélgetés egy adott témakörben rövid kérdések segítségével, és önálló témakifejtés a
következő képek alapján:
1. food and eating out p. 7
2. family p. 15
3. travel p. 33
4. school p. 52
5. housing, living circumstances p. 65
6. films p. 91

12. évfolyam
Írásbeli- 45 perc
Forma:
Tartalom: New English File Intermediate 7. lecke (File 7), New English File Upper Intermediate 1., 2.
lecke (File 1, 2)
Nyelvtan, szövegértés, szókincs a megadott 3 lecke anyagából.
Íráskészség: Writing a review or an essay or a letter from one of the following topics:
TV habits, the use of electricity, finding a partner, seeing the future, national stereotypes, air travel
(A pontos témakör és feladat a helyszínen derül ki.)
Szóbeli: 7 perc

Tartalom:
Két feladat (melynek témái eltérnek egymástól)
1. beszélgetés egy adott témában rövid kérdések alapján
Témák:
Can we make our own luck? How lucky are you?
Murder mysteries. Favourite detective stories, films, detectives
TV habits
Personal questions (see NEF Upper p. 4-5)
Personality. What does your signature say about you?
Do you believe in psychics, palmistry?
Getting stressed, staying young. Symptoms and cure.
National stereotypes.
Clothes and fashion.
Air travel
2. Önálló témakifejtés egy a megadott leckékben található érettségi témákhoz köthető kép
alapján
Képek:
NEF Intermediate p. 108, p. 113
NEF Upper Intermediate p. 6, p. 9, p. 10, p. 12, p. 15, p. 21, p. 23

Értékelés:
Az írásbeli és a szóbeli dolgozat illetve felelet 70% - 30% arányban adja ki az összjegyet.
Az összjegy a következő módon adja meg az évvégi jegyet:
10. évfolyamosoknak a 10. évben megszerzett jegyek + az osztályozóvizsga mint ún. Vizsgajegy
(négyszeres szorzó). A 11. és 12 évvégi jegy értelemszerűen az osztályozóvizsga jegyei.
11. évfolyamosoknak a 11. évben megszerzett jegyek + az osztályozóvizsga mint ún. Vizsgajegy
(négyszeres szorzó). A 12 évvégi jegy értelemszerűen az osztályozóvizsga jegye.

Összeállította az angol nyelvi munkaközösség.
Munkaközösség-vezető: Ittzés Szilvia

