9NY
Belső vizsga angol nyelvből
1.A vizsga felépítése
A szóbeli vizsga négy részből áll:
1. önálló témakifejtés
2. irányított beszélgetés – párban egy másik diákkal
3. egy témakörhöz tartozó szavak kikérdezése
4. országismereti téma önálló kifejtése
A szóbeli vizsga pontozása:
Témakifejtés (40%) Szavak 10p (10%)
Feladatteljesítés- 10
Nyelvhelyesség - 10
Szókincs - 20

Beszélgetés 20 p(20%)
feladatteljesítés - 10
szókincs - 5
nyelvtan - 5

Civilizációs 30 p(30%)
szakszókincs - 20
feladatteljesítés - 5
nyelvhasználat - 5

A szóbeli vizsga pontozása: összesen 100 pont
A szóbeli vizsgán nincs felkészülési idő.
Portfólió készítése (a tankönyv témái alapján):
A tanév során a diákoknak egy portfóliót kell elkészíteniük. Ennek értékelése nem a vizsgajegy
része, de a vizsgára bocsátás feltétele, és a diákok jegyet kapnak rá. Az egyes témaköröket
kidolgozva a megadott határidőig el kell küldeni a szaktanároknak, majd az általuk kijavított
változatot kell kinyomtatni és lefűzve, témánként külön genotermben betenni egy lefűzős
mappába.
Formai követelmények: géppel írva, 12-es betűméret, sorkizárt, 1,5-es sorköz, Times New
Roman betűtípus, 2,5-es margó. A témákhoz két képet is kell csatolni, ezeket a felelet közben
is lehet nézni.
Országismereti témák: a fogalmazásokra ugyanolyan formai követelmények vonatkoznak. A
diákok bizonyos témákat csoportokban is kidolgozhatnak, majd lehet egyénileg szépítgetni. Itt
is két képet kell csatolni a témákhoz, ezeket a felelet közben is lehet nézni.
Szavak: A témakörökhöz tartozó 100 szóból álló szólistákat a szaktanárok állítják össze. Ebből
a vizsgán 10 szót kérdeznek.
Nyelvtani teszt: A tanév végén a diákok egy összefoglaló nyelvtani tesztet írnak (kimeneti
mérés). Ennek értékelése nem része a vizsgajegynek. A diákok erre egy témazáró jegyet kapnak.
Értékelés:
Portfólió: 1x szorzó
Nyelvtani teszt: 2x szorzó
Szóbeli : 3x szorzó
Százalékok:
90%- jeles (5)
76% - jó (4)
63% - közepes (3)
50% - elégséges (2)

9NY belső vizsga témakörök – 2018/2019.
Tanár: Holicsek Ágnes, Kontár-Halász Emese, Schüszler Tamara
1. Food
2. Describing people - character
3. Consumer Society – “netes felelés”
4. Transport
5. Mobile phones, internet
6. Sport
7. Cinema
8. Describing people – appearance
9. School
10. Housing
11. Shopping
12. Work
13. Gadgets
14. Language Learning – culture topic!
15. Captain Scott
14. Columbus Day

Tanár: Félegyháziné Pataki Erika, dr Gaál Bernadett, Szarvas Zsófia
1. Fremdsprachen lernen
2. Haustiere
3. Freundschaft
4. Freizeit, Hobby
5. Feste, Feiertage
6. Familie
7. Krankheiten
8. Urlaub
9. Sport
10. Mode
Szituációk:
1. időpont egyeztetés
2. tanfolyamra jelentkezés
3. jegyvásárlás
4. múzeumi belépő vásárlás
5. ruhavásárlás
6. rendelés étteremben
7. orvosnál időpontkérés
8. lakásbérlés

