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10.B OSZTÁLY 

Óraszám, a tankönyv és a munkafüzet vonatkozó oldalai és feladatai 
70.      unit 12  reading                                  118.o 1-2. feladat                         

71.      Present Perfect                                   tnk. 119.o összes feladat           

72.      Present Perfect                                   mf. 82.o. 83.o. E feladat         

73.      reading                                               tnk. 120.o. A,B feladat             

74.      írásbeli feladatok                               mf.83-84. o.                                                                                    

75.       Present Perfect – Past Simple           tnk.121.o. összes feladata     

76.       reading                                               tnk. 122.o.    szótárazás       

77.       reading                                               tnk.123.o. összes feladata    

78.       írásbeli feladatok                               mf. 85. o. minden feladat      

79.       listening                                             tnk. 124. 1-2. feladat             

80.       interview                                            tnk.124.o.  3. feladat            
 

 

11.B OSZTÁLY KEZDŐ CSOPORT 

Óraszám, a tankönyv és a munkafüzet vonatkozó oldalai és feladatai 
71.   reading                                               tnk. 18. o. minden feladat           
73.    Present Perfect  -Simple Past        tnk. 19. o. minden feladata        
74.    írásbeli feladatok                             mf.  12.o.                                                       
75.    reading                                              tnk. 20. o. minden feladat        
76.  írásbeli feladatok                               mf. 13. o. minden feladat                              
76.   Present Perfect    already, yet        tnk. 21.o. minden feladat       
77.   reading                                               tnk. 22. o.   szótárazás         



78.   írásbeli feladatok                                tnk. 23. o. minden feladat    
79.   írásbeli feladatok                                mf. 14. o.  minden feladat                           
80. listening                                                  tnk. 24. o. minden feladata 

 
 

11.B OSZTÁLY HALADÓ CSOPORT 

Óraszám, a tankönyv és a munkafüzet vonatkozó oldalai és feladatai 
      118.   reading  tank48. o    

      119.   feladatok  tnk 49. o.  

      120.   munkaf.33. o. minden feladat 

      121.   Present Perf. 49,o.     

      122.   reading   tank. 50. o.   

      123.   grammar   51.o. tnk.           

      124.   munkaf.   34.o.  a,b,c feladat      

      125.   speaking  tank 51. o.     

      126.   munkaf. minden feladat     

      127.   reading   tank 52. o.         

      128.   grammar  tank. 53.                     

      129.   speaking tnk.53. o.         

      130.   munkaf. 36. o. minden feladat    

      131.   speaking  tank.54.          

      132.   munkaf.  37. o. minden feladat     

      133.   writing tank. 55. o.        

      134.   revision  tnk.56. o.                        

      134.   revision    munkaf.  38-39. o.   

 
 



12.B OSZTÁLY HALADÓ CSOPORT 

Óraszám, a tankönyv és a munkafüzet vonatkozó oldalai és feladatai 
117.      2019. májusi érettségi    olvasott szöveg       

118.      2019. májusi érettségi    nyelvhelyesség    

119.      2019. májusi érettségi    hallott szöveg      

120.      2019. májusi érettségi    íráskészség         

121.      2019. októberi  érettségi    olvasott szöveg      

122.      2019. októberi érettségi     nyelvhelyesség       

123.      2019. októberi érettségi     hallott szöveg          

124.      2019. októberi  érettségi    íráskészség           

125.      tnk. 135.  picture description                                  

126.      tnk. 134.  writing an email                                     

127.      tnk. 227.o.  nouns , some , any                            

128.      tnk. 229. o. grammar tasks                                 

129.      tnk. 230.   tasks for grammar                          

130.      tnk. 232. o. grammar  tasks                            

131.      tnk. 234.    present perfect                                 

132.      tnk. 241.    conditionals                                    

133.      tnk. 241- 42  grammar practice                      

 
   

12.B OSZTÁLY KEZDŐ CSOPORT 

Óraszám, a tankönyv és a munkafüzet vonatkozó oldalai és feladatai 
73.     reading      tnk. 78. o .   A ,B, C feladat            

74.     munkaf.       54. o.    minden feladat                                   

75.     grammar     79. o.    felkiáltó mondatok                           

76.     speaking     79. o.     tasks  3-4                                         

77.     munkaf.       55.o.     minden feladat                                               

78.     reading       tnk. 80. o.                            



79.      vocabulary and  grammar   have to          

80.      tnk. 56. o.  minden feladat                                                    

81.     reading              tnk.  82. o.                             

82.     munkaf.  57. o.   minden feladat                                           

83.     passive  voice    tnk. 83. o.                                              

 

 
 
         

 

 

 

 

 

 

       


