8.T
Belső vizsga angol nyelvből

1. A vizsga felépítése
A szóbeli vizsga három részből áll:
1. önálló témakifejtés képek segítségével
2. a megadott témakörökhöz kapcsolódó állítás megvitatása a vizsgáztatóval
3. egy adott témához kapcsolódó szavak kikérdezése
2. A szóbeli vizsga pontozása:
Témakifejtés 50p (50%)
Vita 40 p (40%)
Feladat teljesítés 10
Érvelés minősége 14 10
Nyelvhelyesség 20
Nyelvtan 13 15
Szókincs 20
Szókincs 13 15

Szavak 10 p (10%)

A szóbeli vizsga pontozása: összesen 100 pont
A szóbeli vizsgán nincs felkészülési idő
1. Portfólió készítése (a tankönyvek 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. Minimum egy oldal terjedelem.
2. Szavak: az egyes témakörökhöz tartozó, 100 szóból álló szólistákat a szaktanárok állítják
össze. Ebből a vizsgán 10 szót kérdeznek.
3. 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)

8T belső vizsga témakörök – 2018/2019.

Tanár: Dobó Gabriella, Daru Anita, Schüszler Tamara

1. Arts (describing an art movement (eg. Dada), describing your favourite piece of art)
2. Generations (describing a decade (eg. the 1960s), comparing your grandparents’
childhood to your childhood
3. Health and medicine (medical advances, traditional and alternative medicine, details
about a health or well-being treatment)
4. Healthy lifestyle (healthy eating, sleeping, physical exercise, stress), your lifestyle
5. Going on holiday (holiday advice, comparing different types of travelling,
voluntourism, your dream holiday)
6. Appearance and fashion (clothes crimes, fashion these days, unethical fashion,
describing an ’urban tribe’, your attitude to fashion)
7. Nations and government (describing Hungary, the USA and the UK – currency,
borders, head of state, election system) – What would you do if you were president?
8. Attitudes to life, morals, honesty, teenage problems (bullying, cheating etc.)
9. Relationships (relationship stages, turning points in life, arranged marriages)
10. Personality (describing your and someone else’s personality, horoscopes, handwriting)
11. Air travel (what to do at the airport, flight stories, Air Babylon, your travel story)
12. Addictions, mental health – trapped in the net, cyberchondria, your attitude to the
virtual world
13. Environment problems, the weather, extreme weather conditions, What can you do to
save the planet?
14. A sightseeing tour in Budapest/1 – Heroes’ Square, the Millenium Underground,
Vajdahunyad Castle, City Park, Basilica, your favourite tourist attraction
15. A sightseeing tour in Budapest/2 – Parliament, Gellért Hill, Chain Bridge, Margaret
Island, your favourite tourist attraction

