
IDEGEN NYELVEK 

SZAKASZVIZSGA KÖVETELMÉNYEK 

A2 SZINT: 10. c és 10.d osztályok 

Írásbeli vizsga: 60 perces 60 pontos feladatlap, ebből: 

 Olvasott és hallott szövegértés: 20 pont 

 Nyelvhelyesség: 20 pont (fél pontok adhatók!) 

 Szövegalkotás: 20 pont (3 szempont alapján, a szöveg fajtájától 
függően) 

Értéke: max.60% a vizsga egész értékéből 

Szóbeli vizsga: 5 perces társalgás a vizsgáztató tanárral a 15 témakör alapján 
(kérdezz-felelek) 

Értéke: max. 40% a vizsga egész értékéből 

B1 SZINT: 9. ny, 11.a és b osztályok 

Írásbeli vizsga: 60 perces 60 pontos feladatlap ebből: 

 Olvasott és hallott szövegértés: 20 pont 

 Nyelvhelyesség: 20 pont (fél pontok adhatók!) 

 Szövegalkotás: 20 pont (3 szempont alapján, a szöveg fajtájától 
függően) 

Értéke: max.60% a vizsga egész értékéből 

Szóbeli vizsga: 5 perces társalgás képek alapján a vizsgáztató tanárral (kérdezz-
felelek) és 5 perces önálló témakifejtés megadott szempontok 
alapján a 15 témakör szerint 

Értéke: max. 40% a vizsga egész értékéből 

Értékelés: az írásbeli és szóbeli együttes értéke %-os megfelelés szerint: 

0-30% = elégtelen (1) 
31-50% = elégséges (2) 
51-70% = közepes (3) 
71-85% = jó (4) 
86-100% = jeles (5) 



Témakörök: 

1. Saját magáról 
2. A család és a családi munkamegosztás 
3. Iskola  
4. Közlekedés 
5. Utazás, kirándulás 
6. Napirend: hétköznap és hétvége 
7. Ünnepek 
8. Időjárás, évszakok, öltözködés 
9. Szabadidő (hobby, sport, zene…) 
10. Lakóhely; város és falu 
11. Vásárlás 
12. Az orvosnál 
13. Étkezés  
14. Egy turista Budapesten 
15. Egy célnyelvi ország bemutatása 

Az írásbeli vizsga összeállításának követelményei: 

 Az instrukciókat idegen nyelven adjuk, de a feladat megértése végett példával 
illusztráljuk. 

 A szövegértéses feladatoknál a kérdéseket és a válaszokat is idegen nyelven 
írjuk és kérjük. 

 Ne tegyünk bele fordítást. 

 A szövegalkotás javításánál fokozottan figyeljünk oda a formai 
követelményekre (pl. bekezdések, megadott szószám), a tartalomra és a 
stílusra is. 



Követelmények nyelvenként 

Angol nyelv: 

A2: 

1. Igeidők és időhatározók: 

 A létige (to be); 

 There is - There are; 

 Present Simple Tense: sometimes, usually, generally, often, rarely, 

seldom, always;  

 Present Continuous Tense: at the moment, (around) now; 

 Past Simple Tense: regular and irregular verbs; used to; ago, time 

expressions; 

 Past Continuous Tense: while, when; 

 Present Perfect Tense: ever, never, yet, just, for, since. 

2. A jövő idő kifejezése: shall,will, to be going to, Present Continuous 

3. Melléknevek és összehasonlítás (adjectives: comparative and superlative) 

4. Határozók (adverbs) 

5. Elöljárószavak (prepositions) 

6. Névmások (pronouns: I, me, my, mine, myself, one) 

7. Vonatkozó névmások (relative clauses) 

8. Feltételes mondatok (first and second conditional) 

9. Segédigék (modal verbs: can, could, to be able to, must, needn't, have to, 

may, might, should, ought to 

10. Főnevek: megszámlálható, megszámlálhatatlan (nouns: countable, 

uncountable) 

11. some - any, much - many, a lot of, (a) few - (a) little, every, all, both 

12. Névelők (articles: a, an, the, Ø) 

13. Infinitive, Gerund, Present/Past Participle 

 want / hope / would like to do 

 like / enjoy / love doing 

14. Question tags 

15. Kötőszavak (and, but, so, because, although, etc.) 

16. Szókincs: family, school, countries, jobs, free time activities, things in the 

house, places, people, food, drink, shops, clothes, colours, animals, the 

weather 

B1: 

17. Igeidők: 

 Present Perfect Continuous 

 Past Perfect 

18. Függő beszéd (reported speech, reported questions, reported commands) 

19. Szenvedő szerkezet (passive voice) 

20. Feltételes mondatok (third conditional) 

21. so am I, neither do I  

22. Phrasal verbs 



Német nyelv 

A2: 
1. Névelő ragozása, a főnevek többes száma 
2. Tagadás, kérdésszerkesztés 
3. Igeragozás: jelen és II. múlt idő (Perfekt)  
4. Módbeli segédigék, lassen ige 
5. Főnévragozás 
6. Személyes, birtokos és mutató névmások használata 
7. Szórend /egyenes, fordított és mellékmondati/, a tárgy és a részeshatározó 

viszonyai 
8. A célhatározói mellékmondat (um+zu+Infinitiv és damit) 
9. Elöljáró szavak, névmási határozók 
10. Melléknévfokozás 
11. Felszólító mód 

A jelenleg használt Direkt tankönyvsorozat 2. kötetének 17. leckéjével bezárólag 

B1 
12. Múlt idő: Präteritum 
13. Jövő idő (Zukunft) 
14. Időhatározói mellékmondat, megengedő mellékmondat 
15. Passzív 
16. Feltételes mód 
17. Melléknévragozás 

A jelenleg használt Direkt tankönyvsorozat 3. kötetének 25. leckéjével bezárólag 

Olasz nyelv 

1. Határozott és határozatlan névelők 
2. A főnév és a melléknév többes száma 
3. Számok 
4. Óra, dátum 
5. Elöljárók és névelők összevont alakjai 
6. Birtokos szerkezet 
7. Birtokos névmások 
8. Ci, vi névmás használata 
9. Hangsúlytalan névmások 
10. Jelen idő (szabályos igék, rendhagyók és módbeli segédigék) 
11. Múlt idők: passato prossimo és imperfetto  
12. Rendhagyó participio passato-k 
13. Jövő idő 
14. Trapassato prossimo 

csak a 11. ab-nek 
15. Visszaható ige 
16. Felszólító mód 
17. Feltételes mód 
18. Összevont névmási alakok 
19. Vonatkozó névmások 
20. Melléknév fokozása, összehasonlító szerkezet 
21. Passato remoto 



Francia nyelv 

1. Névelők: határozott; határozatlan; anyag 
2. Mutató névelő és névmás 
3. Birtokos névelő  
4. Az y névmás 
5. A jelen idő 
6. Múlt idő: passé composé 
7. Múlt idő: imparfait 
8. A közel jövő és a közel múlt 
9.  Az egyszerű jövő idő 
10.  Visszaható igék ragozása 
11.  Tagadás 
12.  Hasonlítás, fokozás 

csak a 11. ab-nek: 
13.  Határozatlan névmások, határozószók 
14.  Kérdésfeltevés  
15.  Függő beszéd (jelen idő) 
16.  Elöljárószók 

Spanyol nyelv  

NYELVTAN 
1. a főnév neme és száma 
2. a melléknevek egyeztetése; rövidülő melléknevek 
3. igeragozás kijelentő mód, jelen időben 
4. szórend 
5. a létigék használata (ser, estar, hay) 
6. a birtokos szerkezet, birtokos névmások 
7. mutató névmások és helyhatározószók 
8. a szükségesség kifejezése 
9. elöljárók 
10. a gustar ige használata 
11. melléknévfokozás, hasonlítás 
12. a személyes névmások tárgy- és részes esete 
13. ir a + inf. 
14. estar + gerundio  
15. a visszaható igék 
16. általános névmások és névmási határozószók 
17. igeragozás – közelmúlt (pretérito perfecto) 
18. igeragozás – befejezett múlt (pretérito indefinido) 
19. igeragozás – folyamatos múlt (pretérito imperfecto) 
20. igeragozás – folyamatos régmúlt (pretérito pluscuamperfecto) 
21. igeragozás – jövő idő (futuro imperfecto) 
22. igeragozás – feltételes mód (condicional simple) 
23. igeidő-egyeztetés kijelentő módban 
24. parancsoló mód (modo imperativo) 
25. függő beszéd jelen idejű főmondattal 

Csak a 11.ab-nek: 

 függő beszéd múlt idejű főmondattal 

 subjuntivo I. – felszólító mondatok 



 subjuntivo II. – érzelem kifejezése 

SZÓKINCS: 
1. üdvözlés 
2. bemutatkozás 
3. család 
4. lakás 
5. iskola 
6. emberek külső és belső leírása 
7. közlekedés a városban, útbaigazítás 
8. vásárlás, üzletek, árucikkek 
9. napirend, óra, dátum 
10. időjárás 
11. ételek, étkezési szokások 
12. szünidő, szabadidő 
13. múltbeli események elbeszélése 
14. tervek a jövőben 

 

VMG Idegen nyelvi munkaközösség 


