Szóbeli témakörök az angol osztályozóvizsgákra
1. Személyes vonatkozások, család
- a vizsgázó személye, életrajza
- családja, a családi élet mindennapjai
- személyes tervei
- a család szerepe az egyén és a társadalom életében
- otthoni teendők, családi munkamegosztás
2. Ember és társadalom
- a másik ember külső és belső jellemzése
- baráti kör, a tizenévesek világa, kapcsolat kortársakkal és felnőttekkel, lázadás vagy
alkalmazkodás, előítéletek és társadalmi problémák
- a fogyasztói társadalom, reklámok, stb.
- az emberi kapcsolatok fontossága (barátság, szerelem, házasság)
- ünnepek, az ünnepek fontossága az egyén és társadalom életében
- öltözködés, divat, az öltözködés mint a társadalmi hovatartozás kifejezése
- női és férfi szerepek
- vásárlás, szolgáltatások
3. Környezetünk
- az otthon, a lakóhely és környéke, nevezetességek, szórakozási lehetőségek
- a lakóhely és környéke fejlődésének problémái
- a városi és vidéki élet összehasonlítása, a természet és az ember kapcsolata
- környezetszennyezés, környezetvédelem, növények, állatok
- időjárás
4. Az iskola
- saját iskola bemutatása (sajátosságok, tagozatok, hagyományok, stb.)
- órai és órán kívüli iskolai tevékenységek (szakkörök, programok, versenyek, stb.)
- a nyelvtanulás ill. nyelvtudás szerepe, fontossága
- iskolarendszer, iskolatípusok (magyar ill. külföldi, hasonlóságok, eltérések)
5. A munka világa
- nyári diákmunka itthon és külföldön
- pályaválasztás, továbbtanulás
- a munkavállalás körülményei itthon és külföldön
- divatszakmák
6. Életmód
- napirend, időbeosztás
- étkezési szokások (családban, iskolában, éttermekben, gyorséttermekben, hazánkban és
külföldön, fontosabb nemzetek ételspecialitásai, a kulturált étkezés feltételei, fontossága)
- az egészséges életmód (táplálkozás, testmozgás)
- betegségek, sérülések, szenvedélybetegségek
- gyógyítás (háziorvos, szakorvos, intézmények)

7. Szabadidő, szórakozás
- szabadidős elfoglaltságok, hobbik
- színház, mozi, koncert, kiállítás, kulturális események
- a művészet szerepe a mindennapokban
- olvasás, média, videó, számítógép (szerepük, hatásuk)
- sport, szabadidősport, iskolai sport, élsport, veszélyes sportok
8. Utazás, turizmus
- nyaralás itthon és külföldön, az idegenforgalom jelentősége
- közlekedési eszközök, lehetőségek, tömegközlekedés, egyéni és társas utazás, utazás
megszervezése
- a motorizáció hatása a környezetre és a társadalomra
9. Tudomány és technika
- a technikai eszközök szerepe a mindennapi életben
- népszerű tudományok és ismeretterjesztés
- a tudományos és technikai fejlődés pozitív és negatív hatása a társadalomra

