
AZ OSZTÁLYOZÓ VIZSGA SZABÁLYAI A 

SZENT BENEDEK ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 
SCHOOL Of BUSINESS TAGINTÉZMÉNYÉBEN 

Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és a tanév végi osztályzat megállapításához, 

ha  

 felmentették a tanórai foglalkozásokon való részvétele alól,

 engedélyezték, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy tanévben

vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget,

 a tanuló a félévi, év végi osztályzatának megállapítása érdekében független

vizsgabizottság előtt tesz vizsgát (amennyiben kérelmezi),

 ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen

meghaladja

o az iskolai nevelés-oktatás szakaszában (általános iskolában a nyolcadik évfolyam,

szakközépiskolában a tizenegyedik, szakgimnáziumban és gimnáziumban a

tizenkettedik évfolyam végéig) a kétszázötven tanítási órát,

o az iskolai nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszában az

elméleti tanítási órák húsz százalékát,

o a kötelező óra legfeljebb ötven százalékában folyó pályaorientáció, gyakorlati

oktatás, szakmai alapozó elméleti és gyakorlati oktatás, valamint – az Országos

Képzési Jegyzék szerinti – elméleti és gyakorlati szakmacsoportos alapozó oktatás

tanítási óráinak húszhúsz százalékát,

o a kilencedik évfolyamtól kezdődően a Nat-ban meghatározott szakmai orientáció, a

tizenegyedik évfolyamtól kezdődően – az Országos Képzési Jegyzék szerinti –

elméleti és gyakorlati szakmacsoportos alapozó oktatás tanítási óráinak húsz-húsz

százalékát,

o illetve egy adott tantárgyból a tanítási órák harminc százalékát, és emiatt a tanuló

teljesítménye tanítási év közben nem volt érdemjeggyel értékelhető, a tanítási év

végén nem minősíthető, kivéve, ha a nevelőtestület engedélyezi, hogy

osztályozóvizsgát tegyen (a nevelőtestület az osztályozóvizsga letételét akkor

tagadhatja meg, ha a tanuló igazolatlan mulasztásainak száma meghaladja a húsz

tanórai foglalkozást, és az iskola eleget tett a jogszabályban meghatározott értesítési

kötelezettségének),

 ha a tanuló mulasztásainak száma már az első félév végére meghaladja a meghatározott

mértéket, és emiatt teljesítménye érdemjeggyel nem volt minősíthető, félévkor

osztályozóvizsgát kell tennie.

A szakképzés keretei között folyó gyakorlati képzésről és a beszámoltató rendszerű oktatásról 

való hiányzás következményeit a szakképzésre vonatkozó jogszabályok határozzák meg.  

Egy osztályozó vizsga egy adott tantárgy és egy adott évfolyam követelményeinek teljesítésére 

vonatkozik. Ez alól kivételt képez az az eset, amikor engedélyezték, hogy egy vagy több tantárgy 

tanulmányi követelményének egy tanévben vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget. 

Osztályozó vizsgának számít a szakképző iskolában – a szakképzésre vonatkozó rendelkezések 

szerint – szervezett beszámoltató vizsga is.  



Osztályozó vizsgánál az értékelés az adott tanév tantárgyi követelményeinek elsajátítási 

szintjét jelzi.  

Osztályozó vizsga esetén a tanuló továbbhaladását iskolánk abban az esetben biztosítja, ha a 

tanuló az osztályozó vizsga tantárgyai mindegyikéből legalább elégséges osztályzatot szerzett, 

vagy megfelelően teljesített minősítést kapott. A sikertelen osztályozó vizsga vagy a 

vizsgaengedély meg nem adása évfolyamismétlést von maga után valamennyi 

intézménytípusban.  

Osztályozó vizsga angol előrehozott középszintű érettségire 

10. osztály
- Headway-Elementary 

- New English File 

- Pre-Intermediate 

11. osztály
- New English File 

- Pre-Intermediate 

- Intermediate 

12. osztály
- Pre-Intermediate  

- Intermediate 

- Dr. Bukta Katalin - Engi Katalin: Érettségi mintafeladatok angol nyelvből (Maxim Kiadó) 

10. évfolyam anyaga:

Topics (Témakörök) 
Fogalomkörök és azok nyelvi kifejezései 

Funkciók 
1. 

Emberek  

Országok  

Nemzetiségek  

Szokások  

Életstílusok  

Kultúra  

Szókincs: bemutatkozás, a ’make’ 

ige állandósult szókapcsolatai, 

melléknevek az időjárás, 

emberek, települések leírására  

Szokásos cselekvések, állapotok kifejezése jelen és múlt 

időben 

Jelenidejűség: az egyszerű és folyamatos jelen idejű 

helyzetek kifejezése  

Információcsere személyes adatokról  

Kiejtés: hangsúlyos szótagok Olvasás: globális értés 
(igaz/hamis állítások) Hallás utáni értés:  
rádióprogram, beszélgetés két barát között  

Beszéd: pármunka  

Írás: e-mailben info adása  

Egyszerű jelen idő  

Folyamatos jelen idő Állapotot kifejező igék  

Egyszerű múlt idő 



2.  Furcsa események, tapasztalatok  

Rejtély  

Társalgási angol  

-ed, -ing végű melléknevek  

Határozók  

Az elbeszélő stílus 

kifejezőeszközei  

Kiejtés: hangsúly és ritmus  

Múltbeli események és tapasztalatok kifejezése  

Érzések kifejezése  

Utalás az időre  

Történetek elbeszélése  

Olvasás: beszámoló (feleletválasztás) Hallás utáni értés: 

rádióprogram – a helyes információ kiszűrése  

Beszéd: pármunka  

Írás: rövid történet írása (fogalmazás) Cselekvés, létezés, 

történés kifejezése: folyamatos múlt  

Szövegösszetartó eszközök: kötőszók  

(when, while, as, as soon as)  

3.  Ételek  

Éttermek  

Vegetarianizmus Étkezési 

szokások  

Társalgási angol  

Az élelmiszereket leíró 

melléknevek  

Nemzetközi konyha  

Kiejtés: mondathangsúly a ’too’ 

és az ’enough’ használata  

Étkezés, étkezési szokások kifejezése  

Mennyiségek kifejezése  

Ételrendelés  

Probléma kifejezése  

Olvasás: weboldal (táblázatkiegészítés)  

Hallás utáni értés: helyes információ kiszűrése  

Beszéd: pármunka, csoportkérdőív Írás: újságcikk egy adott 

ország étkezési szokásairól  

Mennyiségi viszonyok: mennyiségjelzők  

(some, any, much, many, a lot of, lots of (a) few, (a) little)  

’too’, ’enough’  

4.  Mindennapi élet  

Hobbik  

Szabadidős tevékenységek  

Frazálisok  

Állandósult szókapcsolatok  

Kiejtés: függő kérdések 

mondathang-súlya  

Tapasztalatok kifejezése  

Múlt- és jelenidejűség kifejezése  

Az idő hosszúságának kifejezése Olvasás: újságinterjú 

(igaz/hamis állítások)  

Hallás utáni értés: telefonbeszélgetés Beszéd: 
csoportmunka, pármunka, információcsere, a közelmúlt 
eseményeinek kifejezése  

Írás: e-mail, amiben információt kérünk egy baráttól 
Cselekvés, történés, létezés kifejezése:  
Present Perfect (How long? for, since)  

Függő kérdések   

5.  Kommunikáció  

Nyelvek  

Mobiltelefonok  

Az Internet  

Szókincs: frazálisok, az 

Internettel kapcsolatos szavak  

Kiejtés: hangsúlyos és 

hangsúlytalan ’that’  

Információadás, információkérés Emberek és tárgyak 

meghatározása, kedvtelések kifejezése  

Múltbeli rendszeres cselekvések kifejezése  

Olvasás: újságcikk (igaz/hamis állítások)  

Hallás utáni értés: rádiós vetélkedő Monológok alapján 
beszélők azonosítása  

Beszéd: nyelvi játék, pármunka, információcsere  

Írás: e-mail – köszönetnyilvánítás, ajánlattétel, egy website 
jellemzése Logikai viszonyok: Defining Relative Clauses  
Vonatkozó névmások (who, which, that)  

Régmúlt kifejezése: ’used to’  



6. Városi élet  

Városi helyszínek  

Települések, nagyvárosok  

A városi helyszínek megnevezése 

Frazálisok  

Szóképzés  

Képzett melléknevek  

Kiejtés: kérdő mondatok 

intonációja  

Összehasonlítás kifejezése  

Helyszín jellemzése Preferenciák kifejezése  

Egyetértés, egyet nem értés  

Indoklás  

Olvasás: könyvszemelvény  

(feleletválasztás)  

Hallás utáni értés: részletek kiszűrése beszélgetésből  

Beszéd: pármunka, vidéki és városi életformák 

összehasonlítása  

Írás: brosúra írása (saját település bemutatása)  

Minőségi viszonyok: melléknévfokozás, melléknévképzők 

Felsőfok  

Alapfok: as … as 

7. Utazás, szállítás  

Utazással kapcsolatos szókincs 

Frazálisok  

Kiejtés: a ’have to’ rövidített 

ejtése  

Engedélykérés, engedélyadás  

Engedély elfogadása és visszautasítása  

Megengedés kifejezése  

Tiltás kifejezése  

Szükségszerűség  

Utazással kapcsolatos információcsere  

Olvasás: újságcikk  

Címek párosítása szöveggel  

Hallás utáni értés: párbeszédek  

(információ kiszűrése)  

Beszéd: pármunka (jegyvásárlás) Módbeli segédigék: 

must/mustn’t can/can’t  

have to/don’t have to need to/don’t need to/needn’t  

should/shouldn’t  

Írás: levél – információadás, tervek ismertetése 

8. Pénz  

Vásárlás  

Szókincs: pénznemek, állandósult 

szókapcsolatok,  

Frazálisok  

Vásárlással kapcsolatos igék 

Kiejtés: hangsúly és jelentés  

Pénzváltás  

Vásárlási szokások kifejezése Tetszés, nemtetszés 
kifejezése és indoklása  

Olvasás: bevásárlóközpont szórólapja  

– címek párosítása szöveggel Hallás utáni értés:

monológok, véleménykutatás – egyedi információ 

kiszűrése  

Beszéd: szerepjáték, pármunka – bankban, pénzváltóban, 

boltban Írás: vásárlói véleménykutatói kérdőív Logikai 

viszonyok: főnévi igenév -ing végű igealakok  

9. Autók  

Zene  

Híres emberek  

Filmek  

Szókincs: frazálisok, állandósult 
szókapcsolatok (ige + főnév), 
filmmel kapcsolatos szavak  

Kiejtés: összekapcsolt hangok  

Tények kifejezése  

Filmek megvitatása  

Olvasás: feleletválasztás Hallás utáni értés: rádió  kvíz, 

monológ – egyedi információ kiszűrése  

Beszéd: pármunka, információcsere, tények megvitatása 

Írás: filmismertetés  



10.  Sport  

Sportjátékok  

Fittnesz  

Szókincs: köznyelvi angol, 

könnyen összekeverhető szavak, 

kötőszók és kifejezések  

Kiejtés: feltételes mondatok 

mondathangsúlya (1. típus)  

Helyzetek, cselekvések és következményeik kifejezése 

Utalás feltételekre és azok eredményére  

Lehetőségek kifejezése  

Olvasás: újságcikk – hibakeresés Hallás utáni értés: 

monológok, rádióinterjú – beszélők és témaazonosítás  

Beszéd: pármunka – a téma előnyeinek és hátrányainak 

megvitatása  

Írás: esszé – előnyök és hátrányok  

11.  Tanulmányok  

Foglalkozások  

Karrier  

Szókincs: köznyelvi angol  

Frazálisok  

Munkahelyek, alkalmazás, 

végzettség  

Kiejtés: hangsúly reagáláskor  

Ételstílusok, életformák összehasonlítása  

Tanulmányok, foglalkozások megvitatása  

Egyetértés, egyet nem értés kifejezése  

Közös vonások keresése  

Olvasás: újságinterjú – igaz/hamis állítások  

Hallás utáni értés: monológ, állásinterjú – egyedi információ 

kiszűrése  

Beszéd: pármunka – egyetemi tanulmányok megvitatása  

Szerepjáték – állásinterjú  

Írás: önéletrajz  

  

Logikai viszonyok: so, neither, too, either Cselekvés, 
történés, létezés kifejezése:  

Present Perfect Progressive  

12.  Egészség  

Rosszullét  

Problémák  

Tanácsok  

Szókincs: frazálisok, prepozíciós 

igék, negatív érzéseket kifejező 

melléknevek  

Kiejtés: „ugye” kérdések 

intonációja 

Visszajelzés, megerősítés kérése  

Meglepődés kifejezése orvosnál  

Tanács kérése/adása  

Probléma kifejezése  

Olvasás: újságcikk – címek párosítása szöveggel  

Hallás utáni értés: telefonbeszélgetés – egyedi információ 

kiszűrése Beszéd: szerepjáték – kórházban, orvosnál, 

gyógyszertárban  

Írás: rövid levél – tanácskérés/adás 

13.  Emberek  

Személyiségjegyek  

Személyiségek  

Szókincs: köznyelvi angol 

kifejezések, személyiségjegyek 

kifejezésére szolgáló melléknevek  

Kiejtés: mondathangsúly a II. 

típusú feltételes módban  

Elképzelt helyzetek megvitatása  

Kívánság kifejezése  

Emberek jellemének megvitatása  

Olvasás: újságban személyiségteszt-       

-eredmények kiértékelése  

Hallás utáni értés: beszélgetés barátok között – információ 

kiszűrése, rádióinterjú  

Beszéd: pármunka, csoportmunka – beszélgetés elképzelt 
helyzetekről, kívánságokról  

Írás: leírás – személy jellemzése  



14.  Balesetek  

Természeti katasztrófák  

Szókincs: köznyelvi angol, 
könnyen összetéveszthető szavak, 
tűzzel kapcsolatos szavak  

Kiejtés: felkiáltó mondatok 

intonációja  

Érdeklődés és meglepődés kifejezése   

Felkiáltó mondatok  

Eredmények kifejezése  

Múlt idejű események és helyzetek sorrendjének kifejezése  

Olvasás: újságcikk (igaz/hamis állítások)  

Hallás utáni értés: rádióinterjú – információ kiszűrése  

Beszéd: pármunka – tapasztalatcsere, együttérzés kifejezése  

Írás: rövid történet – elbeszélés  

15.  Nyaralás  

Szállodák  

Szókincs: nyaralás  

Kiejtés: mondathangsúly függő 

beszédben  

Tolmácsolás  

Helyfoglalás  

Telefonbeszélgetés  

Információcsere Olvasás: újságcikk – kérdésszerkesztés 

megadott válaszra  

Hallás utáni értés: monológ, párbeszéd  

– információ kiszűrése  

Beszéd: szerepjáték – hotelben Írás: hivatalos levél, e-

mail – információkérés   

 

11. évfolyam anyaga:  
 

Topics (Témakörök) 
Fogalomkörök és azok nyelvi kifejezései 

Funkciók 
1. Sport  

Hobbi  

Szókincs: frazálisok, 

összetéveszthető szavak, 

sporttal kapcsolatos szavak, 

állandósult szókapcsolatok – ige 

+ főnév Kiejtés: érdeklődés és 

meglepődés kifejezéseinek 

intonációja  

Szokásos cselekvések kifejezése  

Állandó és ideiglenes cselekvések megkülönböztetése  

Érdeklődés és meglepetés kifejezése  

Olvasás: címek párosítása szövegrészekkel  

Hallás utáni értés: igaz/hamis válaszok, 

feleletválasztás Beszéd: döntéshozatal, 

javaslatok indoklással  

Írás: e-mail üzenet  

Cselekvés, létezés, történés kifejezése: egyszerű jelen idő, 

folyamatos jelen idő, állapotot kifejező igék  

Időbeli viszonyok: gyakoriságot kifejező határozószók  

2. Kaland  

Szókincs: frazálisok, személyek 

jellemzésére szolgáló 

melléknevek,      -ed, -ing végű 

melléknevek, szóalkotás, 

melléknévvégződések  

Utalás időpontokra  

Múlt idejű események tolmácsolása  

Érzések kifejezése  

Olvasás: jóslatok ellenőrzése  

Feleletválasztás  

Hallás utáni értés: beszélők azonosítása tartalommal  

Beszéd: történet elmondása képek alapján  

Írás: rövid történet írása megadott címről  

Cselekvés, létezés, történés kifejezése: egyszerű múlt, 

folyamatos múlt Időbeli viszonyok: elöljárószók 

 



3. Emberek  

Szókincs: frazálisok, jellemzésre 
alkalmas melléknevek, 
összekeverhető szavak  

Szóképzés – határozók, negatív 

elő- és utótagok  

Hírek továbbítása  

Reagálás hallott hírekre  

Összehasonlítás  

Egyetértés, egyet nem értés kifejezése  

Olvasás: címek párosítása szöveggel  

Hallás utáni értés: feleletválasztás  

Beszéd: képleírás azonosságok és különbözőségek alapján  

Beszélgetés a családról, barátokról  

Írás: informális levél  

Cselekvés, létezés, történés kifejezése:  

Present Perfect Simple  
Present Perfect Pogressive  

Minőségi viszonyok: melléknév-fokozás  

4. Oktatás  

Szókincs: frazálisok, állandósult 

szókapcsolatok: ige + főnév, 

melléknevek tetszés és 

nemtetszés kifejezése, 

prepozíciós melléknevek  

Jövő idejű tervek kifejezése  

Szervezések  

Jóslatok  

Megengedés, tiltás, szükségesség kifejezése  

Tetszés, nemtetszés kifejezése  

Olvasás: feleletválasztás  

Hallás utáni értés: feleletválasztás  

Beszéd: tervezés, döntéshozatal  

Oktatással kapcsolatos témák 

megbeszélése Írás: informális levél 

tervekről, szervezésről Cselekvés, 

létezés, történés kifejezése:  

Jövő idő – will  

Jövő idő – going to 

Folyamatos jövő idő  

Future Perfect  

Modalitás: must, have to, need  

5. Helyszínek  
Szókincs: állandósult  

szókapcsolatok a ’take’ igével  

„Erős” melléknevek  

Állandósult szókapcsolatok:  

melléknév + főnév  

Helyszínek leírása  

Emberek, tárgyak, helyszínek meghatározása  

Udvarias kérések és válaszok  

Olvasás: feleletválasztás, jóslatok ellenőrzése  

Hallás utáni értés: jóslatok ellenőrzése  

Igaz/hamis állítások  

Beszéd: információcsere, döntések megvitatása, 

döntéshozatal  

Írás: adott információ alapján brosúrakészítés egy 

helyszínről  

Szövegösszetartó eszközök: vonatkozó névmások  

A vonatkozó mellékmondatok  



6. Környezet  

Szókincs: frazálisok  

Helyhatározók prepozíciós alakjai 

Szóalkotás – főnévképzők  

Lehetőségek, a jövő és elképzelt helyzetek kifejezése  

Feltételek kifejezése  

Információadás  

Olvasás: összekevert szöveg rendezése  

Képek párosítása szöveggel  

Hallás utáni értés: feleletválasztás  

Beszéd: preferenciák és vélemények kifejezése  

Döntéshozatal  

Fontossági sorrend felállítása  

Írás: üzleti levél  

Logikai viszonyok: feltételes mondatok – általános, első és 

második feltétel Szövegösszetartó eszközök: névelők  

7. Rejtély  

Szókincs: frazálisok  

Prepozíciós kifejezések A 

’make’ ige állandósult 

szókapcsolatai  

Idiómák  

Múlt idejű események kifejezése  

Pozitív és negatív reagálás  

Olvasás: feleletválasztás, lyukas szöveg kiegészítése  

Hallás utáni értés: lyukas szöveg kiegészítése, jóslatok 

ellenőrzése  

Beszéd: képregény hiányzó részeinek 

megbeszélése, kitalálás Írás: történet elkezdése 

vagy befejezése adott szavakkal  

Cselekvés, létezés, történés kifejezése:  

Past Perfect Simple  

Past Perfect Progressive  

Időbeli viszonyok: időhatározók  

8. Kamaszok  

Szókincs: kifejezések a ’go’ igével 

ige + prepozíció 

Logikai viszonyok: Had better  

Would rather  

Should + Present és Perfect Infinitive 

9. Humor   

Szókincs: állandósult 

szókapcsolatok a ’do’ igével 

Szóalkotás  

as … as összehasonlítás  

Modalitás: may, might, could, must, can’t, couldn’t + jelen és 

Perfect  

Infinitive  

Logikai viszonyok: megengedő tagmondatok  

10. Kultúra és életformák  

Szókincs: brit és amerikai angol, 

összetett főnevek  

Bocsánatkérés kifejezése  

Reagálás bocsánatkérésre  

Olvasás: feleletválasztás, tolmácsolás, következtetés  

Hallás utáni értés: jóslatok ellenőrzése  

Igaz/hamis állítások  

Beszéd: képleírás azonosságok és különbözőségek alapján  

Életstílusok megvitatása  

Írás: híradás  

Cselekvés, létezés, történés kifejezése: a szenvedő szerkezet 

használata Logikai viszonyok: melléknévi igenév  



11. Foglalkoztatás  

Szókincs: a ’get’ állandósult 

szókapcsolatai  

Összetéveszthető szavak  

Szóalkotás  

Köszönetnyilvánítás  

Köszönet fogadása  

Célok kifejezése  

Olvasás: feleletválasztás, egyedi információ kiszűrése  

Hallás utáni értés: feleletválasztás, beszélők azonosítása  

Beszéd: döntéshozatal  

Írás: hivatalos levél  

Logikai viszonyok  

A főnévi igenév és az ing-es alak használata  

Cselekvés, létezés, történés kifejezése: a szenvedő szerkezet 

használata  

12. Technológia  

Szókincs: frazálisok  

Idiómák  

Kollokációk: melléknév + főnév  

Köszönet fogadása  

Köszönetnyilvánítás  

Célok kifejezése  

Olvasás: képek párosítása szöveggel, lyukas szöveg 

kiegészítése  

Hallás utáni értés: állítások kijavítása  

Beszéd: előnyök, hátrányok megvitatása  

Írás: jelentés  

Logikai viszonyok: 

okhatározók, célhatározó 

+ infinitív, for +-ing  

13. Szórakoztatás  

Szókincs: frazálisok  

Függő beszéd igéi  

Információkérés  

Tolmácsolás  

Olvasás: feleletválasztás, azonosítás  

Hallás utáni értés: feleletválasztás  

Beszéd: információcsere, döntéshozatal  

Írás: üzleti levél, információkérés  

Függő beszéd – kijelentés, kérdés, parancs és kérés  

14. Média  

Szókincs: frazálisok, médiával 
kapcsolatos szavak, prepozíciós  

főnevek  

Kívánságok kifejezése  

Ok-okozat kifejezése  

Olvasás: mondatok és szövegek párosítása  

Hallás utáni értés: feleletválasztás  

Beszéd: döntéshozatal  

Írás: értekezés  

Logikai viszonyok: óhajtó mondatok, eredményhatározó  

15. Utazás  

Szókincs: frazálisok, könnyen 

összekeverhető szavak, 

nyaralással kapcsolatos szavak  

Sajnálkozás és panasz kifejezése  

Olvasás: párosítás, hiányos szöveg kiegészítése  

Hallás utáni szövegértés: feleletválasztás  

Beszéd: képleírás  

Írás: hivatalos levél  

Logikai viszonyok: feltételes mondatok – harmadik 

feltétel Múlt idejű óhajok, kívánság  

  

  



12. évfolyam anyaga:

Topics (Témakörök) 
Fogalomkörök és azok nyelvi kifejezései 

Funkciók 
1 People Description of a person  

Clothing  

Describing people in pictures Present Simple, Present 

Continuous adverbs of time Exam strategies  

Connection between birth order and personality – (T / F / 

NM)  

A teenage athlete – Open questions Stative vebs  

Wh- questions  

Word order  

Yumel – Multiple choice reading test  

Exam strategies  

Flying South  Giving opinion  

Likes and dislikes  
The English sentence  

Multiple choice test and word building Different parts of 

speech  

Word building - Adjectives  

Grouping information into paragraphs – guiding points 
Word order of adjectives  
Linkers   

Cohesive devices  

Exam tasks relating to the topic Giving opinion Agreeing and 

disagreeing 

2 Houses Description of a house –  

types of houses; rooms and different pieces of furniture There is; 
there are Prepositions of places  
Situation - Choosing a house for a family  

Listening – Exam strategies  
 Skyscrapers;  Life in the future Discussion – agreeing and 
disagreeing Exam strategies  
Make yourself at home  

Getting our houses in order – matching half sentences 
Nouns – countable and uncountable  

Articles  

Think outside the box   

Future Houses – word building  Word building - Nouns 
Suffixes  
Informal letter – Giving news  
Exam tip Useful expressions – Guess what, Well, You know... 
Exam tasks relating to the topic  

3 School School subjects and facilities Talking about some experience 
in the past  
Listening – Exam strategies  
Tests; Language learning Grammar - Personal pronouns/ 
Possessive adjectives/  
Possessive pronouns, Possessive case,  
Children and computers  



Exam strategies  
Anti-bullying week; Grammar - Reflexive pronouns  
Online language learning – word building  
Alternative holidays – Multiple choice test Reciprocal 
pronouns, Other / Another  
Formal letter – Asking for information  
Indirect questions;  
Cohesion  
Exam tasks relating to the topic  
must and mustn’t  

4 Work Types of jobs – requirements and duties Collocations;  
should, have to  
Listening  
A job interview; Interview with a career counsellor Giving 
advice – had better; would rather  
Have to, must  
Exam tip  
Job interview  
Career choices  
Yes/No and Wh- questions  
Modals  
Can, could, may, able to  
Exam tasks  
Free to speak; Follow your dream! Suffixes of nouns – 
professions and jobs  
Formal letter – Application  
Linkers – in addition, furthermore, in fact ...  
so, as, since, although...  

Exam tasks relating to the topic 

5 Family and social 

life  

Family members; family occasions; an average family 

Used to 

A report about a girl suffering from leukaemia; 

A holiday  Past Simple  

Irregular verbs  

The habits of British parents;  

Exam strategies – Multiple choice test  

There’s more than one way to skin a cat  

  Time clauses  

Past Simple and Past Progressive  

Family holiday: never fading away; 

When you think of a friend, let him know about it Different 
parts of speech – nouns, adjectives, pronouns, verbs, adverbs 
Informal letters – Invitation, refusing and accepting an 

invitation  Making suggestions: How about...? Let’s...; We 

could .... Exam tasks relating to the topic 



6 Food Types of food; Food categories  

Healthy diet How much…?/How many…?/much/many/ 

a lot of / lots of / a little / little / a few / few,  

Exam strategies – Multiple choice test  

Interview with a dietician   

Eating habits Some/any/no  

Countable and uncountable nouns  

Breakfast is serious business  

The greatest thing since sliced bread;  

Comparatives 

Exam tasks  

Making a meal of pizza;  

An unfortunate incidents 
Nouns without 

singular or plural Writing 
an informal  
post / email/ letter giving advice Providing encouragement - 
Saying how you feel  
Exam tasks relating to the topic  

Expressing preferences 

7 Shopping and services Types of shops and different items;  

Services A packet / a loaf / a can / a tin ... of  

A conversation between a customer and a salesperson;   

Exam strategies - A report on advertising  

Advertisements Expressing future  

Style without skin;  

Brand names  

At the shop  

Shopping habits  Different use of 
Future WILL Shopping – Does it pick you 
up?  
The thrill of shopping Verbs: fit – suit - match  

E-mail / Letter – giving advice Emphasising; Expressing result 

/consequence  

Exam tasks relating to the topic  

8 Travelling and tourism Means of transport and types of holidays 

Present Perfect Simple vs Past 

Simple  

Exam strategies -  

Talking about holidays; An accident during a holiday 
Past Continuous Almost there!  

Holiday options  

Types of accommodation for, since  

On bold step at a time  

Camping Suffixes – Nouns  

-ity, -ment, -ance, -ence  

Sending a letter / e-mail / post card while on holiday 

Pronouns  

Exam tasks relating to the topic 

Agreeing – Disagreeing 



9 Art and culture Entertainment : Television, Radio, The Press, Museums 

Verb forms I -ing  

Performing art – theatre and concert 

Defining Relative caluses  

Frozen to the spot 

Non-defining Relative caluses 

The art legend of the 20th century Sentence transformation 
– Relative clauses The disappearing act
Billy Elliot – the musical Verb forms II 
- bare infinitive  
Writing a short description of an event 

Invitation Verb forms 
III - full infinitive  
Exam tasks relating to the topic  

likes and dislikes 

10 Sport Sports – facilities and equipment;  

Sport injuries  

The best sportsperson in your school  Question tags  

A sports commentary on the Iron Man Triathlon World 

Championship 

Verbs with two objects 

Fiction comes to life; 

Exam strategies – A skilled surfer 

Double conjunctions  

Practice doesn’t make perfect Indirect questions 

Letter giving advice  Modals  

Exam tasks relating to the topic  

  Expressing opinion and giving reason 

11 Health Illnesses – symptoms and treatment 

Health quiz  

  Zero Conditional  

A dialogue in the gym;  

Weight problems Conditional Sentences Type 1  

An interview with Kathy Lyn, the owner of one of the top yoga 
studios in the country  
The Sweet and the Sour of Sugar  Conditional 
Sentences Type 2 Break your Fast;  
Sleepwalking  

Sentence transformation 

Wish / It’s time  

Exam tasks   

Giving opinion; invitation 

Mistake correction; 

spelling  

Exam tasks relating to the topic 

  Asking for advice 



12 Science and technology Technology in the 21st century – Mobiles, Computers 

  Collocations  

A news report about scientific discoveries 

Biomimicry.  Passive Voice  

Predictions  

A trip to Mars  

Cutting-edge Tech Passive Voice  

Fixing a wooble  

An article about Marie Curie.  

Adjectives and adverbs  

Writing a post expressing opinion Linking words and phrases 

Exam tasks relating to the topic  

Giving advice 

Reading  
Use of English  

Listening  

Writing a letter (Task B) 

13 Nature Environment and environmental problems 
Definitions Organising a protest   

Report about a Zoo; Rainforests Clauses of purpose, 

Nature’s treasure trove  

Blue whales  Clauses of reason  

It’s the season to be wasteful  

Reduce, reuse, recycle Exclamatory sentences  

Writing an informal letter Subordinate clauses  

Exam tasks relating to the topic  

Planning 

14 Society Criminal actions and incidents Word building  

Increasing violence  

A new report on crime; A talk on crime prevention  Past 
Perfect Simple Internet users beware;  
The roots of human rights Reported speech - statements  

Homelessness;  

An article about police work Reported speech – Commands 

and requests  

Internet forum for social problems   

Letter expressing opinion Linking words  

Exam tasks relating to the topic  

Planning a campaign to stop racism Agreeing and disagreeing 



15 Knowledge of  

English-speaking 

British vs American English  

Landmarks and famous places in the UK and in the 
USA both...and neither ...nor either ....or 
A radio interview;  

Agatha Christie 
all/each/every none  

The Edinburgh International Festival;  

Shop till you drop Prepositions of places 

May Day traditions in Wales;  

Irish Trail  Word building  

Letter giving news  

Exam tips  Exclamations  

Exam tasks relating to the topic  

Adjectives - 

comparative  




