Osztályozó vizsga 12. évfolyam angol első idegen nyelv ( 3 óra )
Témakörök
Személyes vonatkozások, család


A tanuló személye, életrajza, életének fontos állomásai. Személyes tervek.



Családi élet, családi kapcsolatok.



A családi élet mindennapjai, otthoni teendők.



Családi munkamegosztás, szerepek a családban, generációk együttélése



Egyén és család nálunk és a célországokban.

Ember és társadalom


Emberek külső és belső jellemzése.



Baráti kör. A tizenévesek világa: kapcsolat a kortársakkal és felnőttekkel. Női és férfi
szerepek, ismerkedés, házasság.



Felelősségvállalás másokért, rászorulók segítése.



Ünnepek, családi ünnepek.



Öltözködés, divat.



Hasonlóságok és különbségek az emberek között, tolerancia, pl. fogyatékkal élők.



Társadalmi konfliktusok és kezelésük: a helyes magatartás. Bűnözés és büntetés.



Társadalmi szokások nálunk és a célországokban.

Környezetünk


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. Globális és lokális viszonylatok: EU,
nemzet, társadalom.



Időjárás, éghajlat.



Növények és állatok a környezetünkben.



Környezetvédelem a szűkebb környezetünkben és globálisan. Mit tehetünk
környezetünkért és a természet megóvásáért, a fenntarthatóságért?

Az iskola


Az ismeretszerzés különböző módjai.



Saját iskolájának bemutatása (sajátosságok, művészeti szakképzés, iskolai
hagyományok)



Tantárgyak, órarend, érdeklődési kör, tanulmányi munka nálunk és más országokban.



A nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe, fontossága.



Az internet szerepe az iskolában, a tanulásban.



Az iskolai élet tauláson kívüli eseményei.

A munka világa


Diákmunka, nyári munkavállalás.



Foglalkozások és a szükséges kompetenciák, rutinok, kötelességek.



Pályaválasztás, továbbtanulás vagy munkába állás.



Önéletrajz, állásinterjú.

Életmód


Az egészséges életmód (a helyes és a helytelen táplálkozás, a testmozgás szerepe az
egészség megőrzésében, testápolás).



Étkezési szokások a családban.



Ételek, kedvenc ételek, sütés-főzés.



Ételspecialitások hazánkban és más országokban



Étkezés iskolai menzán, éttermekben, gyorséttermekben.



Életmód nálunk és más országokban



Gyógykezelés (háziorvos, szakorvos, kórházak).

Szabadidő, művelődés, szórakozás


Szabadidős elfoglaltságok, hobbik.



Színház, mozi, koncert, kiállítás stb. A művészetek szerepe a mindennapokban.



Sportolás, kedvenc sport, iskolai sport.



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



Az info-kommunikáció szerepe a mindennapokban.

Tudomány és technika



A technikai eszközök szerepe a mindennapi életben.



Az Internet szerepe a magánéletben, a tanulásban és a munkában.



Népszerű tudományok, ismeretterjesztés.

Utazás, turizmus


A közlekedés eszközei, lehetőségei, a tömegközlekedés, a kerékpáros közlekedés.



Környezetvédelmi szempontok a helyi és távolsági közlekedésben. Fenntarthatóság.



Célnyelvi és más kultúrák meghatározó jellemzői.



Az egyéni és a társas utazás előnyei és hátrányai.

Gazdaság és pénzügyek


A pénz szerepe a mindennapokban.



Vásárlás (ruházati cikkek), szolgáltatások (pl. posta, bank).



Fogyasztás, reklámok.



Pénzkezelés a célnyelvi országokban

Nyelvtan
Egyszerű és Folyamatos Igeidők (jelen és múlt) Statikus igék szerepe.
’used to’
Befejezett jelen idő egyszerű és folyamatos alakjai
Jövő idő kifejezése (will/ be going to/folyamatos jelen használata)
Valószínűség kifejezése
Feltételes mód 0.,1., 2. és 3. típusai
Időhatározói összetételek
Frazális igék
Igealakok : Gerund, Infinitive
Módbeli segédigék (jelen és múlt időre utalás)
Módbeli segédigék használata feltevés és következtetés kifejezésére
Függő beszéd
Passzív mondatszerkezet

