
12.b haladó 

 

   135.    2018.máj. érettségi       íráskészség       írásbeli 

   136.     2018. októberi vizsga    olvasott szöveg     írásbeli 

    137.   2018.   októberi vizsga    nyelvhelyesség     írásbeli 

     138.  2018.   októberi vizsga    hallott szöveg         írásbeli 

     139.2018.   októberi   vizsga     íráskészség        írásbeli 

     140.   20017.  májusi  vizsga    olvasott szöveg       írásbeli 

       141.  2017.    májusi vizsga     nyelvhelyesség      írásbeli 

        142.   2017. májusi vizsga      hallott szöveg         írásbeli 

        143.   2017.   májusi vizsga     íráskészség          írásbeli 

         144.  2017. októberi vizsga    olvasott szöveg     írásbeli 

          145.  2017. októberi vizsga   nyelvhelyesség     írásbeli 

           146.  2017.  októberi vizsga   hallott szöveg     írásbeli 

           147.  2017.  októberi vizsga    íráskészség        írásbeli 

 

 

  12.b kezdő 

 

        84.    writing    tank. 83. o.    CD      írásbeli 

        85.    Passive Voice   muunkaf. 57. o. összes feladat    írásbeli 

        86.    1 VOCABULARY  and LISTENING   tank.84. o.  CD    írásbeli 

        87.    reading     munkaf.   58. o.  minden feladat   CD  írásbeli 

        88.   writing      tank.  85.o.   A-B-C feladat     CD     írásbeli 

        89.    revision    tank. 86. o.  minden feladat     írásbeli 

        90.    revision     munkaf. 59. o. minden feladat    írásbeli 
 

10. b 

 

82.   writing    tank.  125. o.  minden feladat    CD    írásbeli 

83.   reding    tank 125. o.     My life             CD       írásbeli 

84.   grammar    munkaf. 86. o.   minden feladat       írásbeli 

85.   revision      tank. 126. o.      minden feladat       írásbeli 

86.   revision      munkaf. 87.o.    minden feladat        írásbeli 

87.   revision      munkaf.  88.o.   minden feladat         írásbeli 

88.   revision  unit 1   tank.  16.o  minden feladat        írásbeli 

89 .revision   unit 2    tank.   24.o   minden feladat       írásbeli 

90.  revision   unit 3    tank.  36.    minden feladat         írásbeli 

91.  revision    unit 4    tank.46.     minden feladat          írásbeli 

92.   revision    unit 5   tank.  56.    minden feladat          írásbeli 

93.   revision      unit 6    tank.  66.  minden feladat         írásbeli 

94.   revision       unit  7   tank.  76.   minden feladat        írásbeli 

95.   revision       unit 8    tank.86.     minden feladat         írásbeli 

96.   revision        unit 9   tank. 96     minden feladat          írásbeli 

97.   revision        unit 10   tank. 106   minden feladat         írásbeli 



98.    revision        unit  11    tank.  116.  minden feladat       írásbeli 

99.   revision          unit 12     tank.  126.   minden feladat      írásbeli 

100.  revision        units 1-4  munkaf.  10-18-24-31.o  minden fel.   írásbeli 

101.  revision      units   5-6.   munkaf.  38-46.o   minden feladat    írásbeli 

102.   revision      unit 7   munkaf.  52.o    minden feladat         írásbeli 

103.   revision       unit  8    munkaf.  60. o.  minden feladat       írásbeli 

104.   revision        unit 9     munkaf.   66.o.  minden feladat        írásbeli 

105.  revision         unit 10    munkaf.  74.o   minden feladat        írásbeli 

106.  revision          unit 11   munkaf.   80.    minden feladat          írásbeli 

107.  revision           unit 12    munkaf.   87    minden feladat         írásbeli 

 

 

11.b haladó 

 

138.   revision  unit 5       tank  56.   minden fel.     írásbeli 

139.   reading   unit 6       tank. 58     összes fel.    írásbeli 

140.    grammar     tank. 59.     minden fel.         írásbeli 

141.    reading        tank. 60.     minden  fel.       írásbeli 

142.   vocabulary     tank.61     minden fel.        írásbeli 

143.   reading          tank. 62.    minden     CD     írásbeli 

144.   grammar       tank. 63.   minden  fel.          írásbeli 

145.   vocabulary     tank. 64.  minden     CD      írásbeli 

146.   writing         tank. 65.     minden     CD      írásbeli 

147    revision       tank.  66.                               írásbeli 

148.   reading        tank. 68.    minden  fel.   CD     írásbeli 

149.    grammar     tank. 69.   minden fel.              írásbeli 

150.    reading         tank. 70.   minden    CD         írásbeli 

151.     grammar     tank. 71.    minden                  írásbeli 

152.     reading       tank. 72.    minden      CD         írásbeli 

153.      speaking     tank.  74.    minden    CD          írásbeli 

154.       writing         tank. 75.    minden                  írásbeli 

155.       revision         tank. 76.   minden                 írásbeli 

156,        reading        tank.78.     minden     CD       írásbeli 

157.        grammar       tank. 79.    minden    CD        írásbeli 

158.        reading         tank.   80.   minden     CD       írásbeli 

159.         vocabulary    tank. 81.    minden     CD        írásbeli 

160.         reading            tank. 82.    minden    CD       írásbeli 

161.          grammar           tank. 83.    minden     CD      írásbeli 

162.         vocabulary          tank. 84.   minden     CD       írásbeli 

163.          writing            tank. 85.        minden    CD         írásbeli 

164.           revision       tank. 86.       minden                     írásbeli 

165.          reading          tank. 88.    minden      CD           írásbeli 

166.          grammar        tank.  89.    minden                  írásbeli 

167.          reading           tank.   90.   minden     CD        írásbeli 

168.         grammar           tank.  91.   minden                 írásbeli 



169.         reading             tank.92.      minden      CD        írásbeli 

170.          grammar          tank.  93.     minden                  írásbeli 

171.         vocabulary         tank. 94.    minden     CD          írásbeli 

172.         writing              tank. 95.      minden       CD         írásbeli 

173.         revision              tank. 96.     minden                    írásbeli 

174.          reading             tank.  98.      minden    CD           írásbeli 

175.          grammar          tank.  99.     minden                     írásbeli 

176.          reading              tank. 100.     minden      CD          írásbeli 

177.          grammar          tank. 101.     minden                     írásbeli 

178.           reading              tank.  102.   minden     CD         írásbeli 

179.           grammar           tank.    103.    minden                  írásbeli 

 

11.b kezdő 

 

83.  vocabulary     tank.24.   minden  feladat    CD       írásbeli 

84.  writing         tank. 25.    minden feladat     CD         írásbeli 

85.  revision      tank. 26.    minden feladat                    írásbeli 

86.  reading       tank. 28.    minden feladat      CD         írásbeli 

87.  grammar     tank. 29.   minden feladat      CD          írásbeli 

88.  reading        tank. 30.  minden feladat      CD           írásbeli 

89.   grammar     tank. 31.  minden feladat                       írásbeli 

90.   reading        tank. 32.   minden feladat     CD            írásbeli 

91.   vocabulary   tank. 33.   minden feladat   CD              írásbeli 

92.    speaking      tank. 34.   minden feladat    CD             írásbeli 

93.    writing           tank.  35.  minden feladat     CD            írásbeli 

94.    revision         tank. 36.   minden feladat                      írásbeli 

95.    grammar       munkaf.  20.   minden feladat                írásbeli 

96.    grmmar        munkaf. 21.     minden feladat                írásbeli 

97.    grammar       munkaf. 22.    minden feladat                írásbeli 

98.    grammar        munkaf. 23.    minden feladat                írásbeli 

99.   revision          munkaf. 24.    minden feladat                  írásbeli 

100.  reading          tank. 38.       minden feladat       CD        írásbeli 

101.   grammar       tank.  39.     minden feladat                     írásbeli 

102.   reading          tank. 40.      minden feladat       CD         írásbeli 

103.   grammar       tank. 41.       minden feladat                      írásbeli 

104.   grammar         munkaf. 26.   minden feladat    CD          írásbeli 

105.   grammar          munkaf. 27.   minden feladat                    írásbeli 

106.   listening           munkaf. 28.    minden feladat    CD           írásbeli 

107.   reading            tank. 42.     minden feladat        CD            írásbeli 

108.   listening           tank. 43.      minden feladat       CD             írásbeli 

 
 


