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ANGOL NYELV VIZSGA

9. évfolyam
A kilencedikes vizsga célja, hogy a diákok megérezzék milyen a vizsgahelyzet, amikor ugyan ismert
anyagból, de összefoglaló jelleggel mérik a tudásukat a tanév végén. Felkészítés ez a jövőbeni
nyelvvizsgákra, majdan az érettségire. Egyúttal rátekintenek és rendszerezik azokat a témákat,
melyek előfordultak a tanév során. Megérzik, hogy ennek a vizsgának a sikeréhez szükség van a
szavak, a nyelvtan és a tartalom ismeretére, de még arra a tananyagra alapozva, amely ismerős
számukra. A haladó csoportok három kategóriában vizsgáznak, vannak a tagozatosok, valamint két
külön csoport, attól függően, hogy a Solutions könyv mely kötetéből tanultak.
9. haladók év végi vizsga
tankönyv: Solutions Elementary
topics for oral exam:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

The royal family p. 10.
A simple life p.12.
extreme sports p.22.
Schools in England p.30.
Sumo school p.32.
Halloween p.40.
The big day p.42.
Food for thought? p.50.
Healthy alternatives p.52.
A teenager’s guide in Sidney p.60.
A strange accident p.63.
Nicolaus Copernicus p 69.
A famous landmark p.80.
Jobs for teenagers p.90
Gap years p.92.
Ellis island p.100.

Írásbeli feladatait lásd alább.

9. haladók év végi vizsga
Tankönyv: Solutions Intermediate
topics for oral exam:
1

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

hearing colours p.8.
identity crisis p.18.
Woman’s work, man’s work? p. 29.
A healthy apetite? p. 36.
Fifty years on p. 48.
People
Society
Work

Picture description and situations from the book between page 4 and 53.
grammar topics:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

present tense contrast
verb patterns
past tense contrast
used to
narrative style
defining, non-defining relative clauses
past simple present perfect contrast
present perfecti continuous

9.tagozat év végi vizsga
Tankönyv: Solutions Intermediate
Topics for the oral exam
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

CCTV cameras p.6
Hearing colours p.8
Photo description p.10
Story-telling with emotions p.14,p.21
Your dream job p.25
Education p.26
Job interview Roleplay p30
Typical male and female jobs p.29
Healthy lifestyle p.36
At the doctor’s Roleplay p.40
Predictions about the future p.48
Talking about your plans Roleplay p.50
Plans for the future after high shool p. 51

Writing Exam (90 mins)
Reading (True or false)
Use of English
Letter writing:
Letter of Application or Enquiry
2

